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٧  

  ةــمقدم
  

والصالة والسالم على سيدنا حممد  احلمد هللا رب العاملني،
  :ه أمجعني، وبعدوآله وصحب

فإن العصر احلديث مليء باألحداث الضخمة، بدءاً من احلملة 
مث احلملة اإلجنليزية على  ١٢١١/١٧٩٩الفرنسية على مصر سنة 

، ١٨٣٠سنة  اجلزائر، مث احلملة الفرنسية على ١٨٠٧مصر سنة 
، واحلملة االجنليزية على ١٨٨١مث احلملة الفرنسية على تونس 

، مث ١٩١١احلملة اإليطالية على ليبيا ، مث ١٨٨٢مصر سنة 
، ١٩١٨، مث احتالل العراق وفلسطني ١٩١٢احتالل املغرب سنة 

، ومجلة كبرية من األحداث وقعت ١٩٢٠واحتالل سورية سنة 
  .يف أثناء تلك السنني



 

 

 

٨  

مث إنه بعد احتالل أعداء اإلسالم ألكثر بالد املسلمني   
  .اإلسالميةسقطت اخلالفة العثمانية، ونشأت اجلماعات 

مث ختلصت الدول اإلسالمية من حمتليها، فيما عرف   
باجلالء، وبقيت فلسطني إىل يوم الناس هذا حتت االحتالل، 
وبقيت أجزاء من بعض الدول العربية حمتلة يف األردن وسوريا 

  .إىل يوم الناس هذا أيضاً) سبتة، مليلة(ولبنان واملغرب 

: يت تسمى العصر احلديثويف تلك احلقبة الزمنية الطويلة ال
التاسع عشر، العشرين  /القرن الثالث عشر، الرابع عشر اهلجريني

امليالديني، يف تلك احلقبة برز رجال عظماء، كان هلم أثر ضخم 
يف تلك األحداث، وبذلوا وقدموا، وعملوا وأعطوا، وهومجوا 
وابتلوا وصربوا فلم تلن هلم قناة، ومل يؤثر عنهم ضعف وال ذل 

  .وانوال ه



 

 

 

٩  

لكن أكثرهم ظلت هؤالء الرجال يعدون باآلالف، 
جمهولة عند أكثر املسلمني، وإن عرفت األمساء فقد  همؤأمسا

جهلت األعمال، وصار أولئك العظماء الذين كانوا مشاعل هدى 
يف ديارهم وزمام معدودين يف مجلة ااهيل، فلم تعد األجيال 

ملأمول أن يتخذوا قدوات تسمع بأمسائهم وأفعاهلم، بينما كان ا
وأكثر وسائل اإلعالم يقتدى ا، ويرجع إليها، لكن ما احليلة 

  .والتثقيف عن أولئك مبعزل

لذلك رأيت أن أختري من أولئك العظماء الذين أُسدل 
ممن حفظ الزمان سريهم يف  عدداًعليهم ستار اإلمهال والنسيان 

من العرب بطون الكتب ألعرضها على الناس حىت يستفيدوا 
والعظات الواردة فيها، وليعرفوا تارخيهم من خالل قراءة تواريخ 
العظماء، فإن العظماء هم صناع التاريخ حقاً، ومن عداهم إمنا هم 

  .بشيء يسري -على استحياء-مشاهدون أو مشاركون 



 

 

 

١٠  

عن مجلة من أولئك العظماء يف ولقد كنت تكلمت 
الناس ال أحصيهم  وسألين عدد من" اقرأ"حلقات بثت من قناة 

من بالد كثرية، أن أنقل هذه احللقات إىل كتب، فكنت ملا أمسع 
عن هذا العمل، والسبب حمصور  إحجاماًمن نفسي  أعهدذلك 

  :يف أمرين

عن سري مشاهري  -غالباً- أين كنت قد تكلمت : األول
متتلئ الدنيا بذكرهم فما هي احلاجة لنقل الكالم إىل كتب، مث إن 

  فت فيهم كتب كثرية فما احلاجة إلعادة التأليف؟هؤالء قد أل

هلو أمر سهل جداً  الكتبأن نقل الكالم املُلقى إىل : اآلخر
يستطيعه كل أحد لكن سيكون الكتاب ركيكاً يف أسلوبه ضعيفاً 

، أو أو الكلمات مفككاً، وذلك أن املتكلم رمبا أعاد بعض اجلمل
ي كان فيه، أو وهم يف بتر الكالم لعلة مث مل يعد إىل السياق الذ

موضع من حديثه، أو أتى باألحداث خمتلطة غري مرتبة، أو غري 



 

 

 

١١  

ذلك من العلل، فإذا نقل الكالم إىل كتاب وهو على تلك احلالة 
  .صار املكتوب ركيكاً هزيالً

عاجل تمل ال يراجع الكالم قبل نقله إىل كتاب و: ورمبا قيل
  علله؟

عمر املختار، : قد جربت هذا يف حلقات ست هي: وأقول
باديس، وحممد بن عبدالكرمي بن واحلسن البصري، وعبداحلميد 

الكالم  ونقل ،يويباألوصالح الدين باز، اخلطايب، وعبدالعزيز بن 
وأتيت عليها كلها مراجعة وتصحيحاً وضبطاً وختلصاً  كتبإىل 

 َ أذنت بطبعها  يْألمن علل الكالم امللقى ارجتاالً وآفاته، وبعد
رضين أسلوب الكتابة، بل رأيت أنه خيالف ما عرفته من لكن مل ي

طريقيت وأسلويب خمالفة بينة، فعزفت عن نقل باقي احللقات، ومل 
أرض ذلك الصنيع على أن بعض تلك الرسائل قد كتب له شيء 
من االنتشار وأعيد طبعه لكين ال أحب لنفسي أن تكون كتابيت 

  .على هذا الوجه، فتوقفت عن هذا الصنيع



 

 

 

١٢  

إين عمدت إىل أمر وسط، أال وهو أن أكتب عن من  مث
 لأريد احلديث عنه كتابة مستأنفة ليست منقولة من الكالم املسج

  :يف احللقات، وهذه الكتابة على قسمني

، والقسم اآلخر إمنا لةقسم تناولت أصله يف احللقات املسج
  .هو شيء جديد مل أحتدث عنه من قبل

ص الذين كان هلم يد أخذت يف كتابة سري بعض األشخاف
طوىل يف العمل لإلسالم لكنهم صاروا مغمورين يف هذا الزمان، 

عمدت إىل بعض والكويتية، " اتمع"وكتبت هذه احللقات لة 
اليت تكلمت فيها عن و املسجلة اليت نقلت إىل أوراق احللقات

ساملة من  بعض أولئك العظماء فأعدت كتابتها ملخصة مهذبة
رأيت أن يف كتب ومجعت هذه كلها  را آنفاً،العلل اليت ذك

خترج على الناس تباعاً، ومل أشأ أن أمجعها كلها يف كتاب واحد 
، د أجزاؤه فيصعب على الناس قراءتهه وتتعدميعظم حج



 

 

 

١٣  

إخراجها على هذا الوجه أيسر على الناس، مث إين ال أعلم مىت ف
عمله خري  يأتيين األجل وخيترم العمر فالتعجيل بإخراج ما تيسر

من االنتظار حىت يكتمل العمل كله مث ال ينـزل منه شيء بعد 
ذلك، فكم من شيخ وعامل وطالب علم اخترمته املنية فمات 
وماتت معه أوراقه اليت كتبها، وكتبه اليت كان قد أعدها لكن مل 
يطبعها، فاحلزم أن يعجل يف إخراج ما انتهي منه، واهللا املسؤول 

  .بإمتام الباقي

هذا وقد أعدت قراءة تلك احللقات اليت أعددا لة  ـ
وأصلحت منها أشياء، وأضفت عليها أشياء رأيتها، " اتمع"

حىت رضيتها للناس فأخرجت اجلزء األول من هذه السلسلة اليت 
يبارك فيها ويعظم يل أجرها، وأن ميد يف أرجو من اهللا تعاىل أن 

ج ما أرى أنه نافع أجلي ألخرج سائر هذه السالسل، وألخر
  .للناس، إن شاء اهللا تعاىل



 

 

 

١٤  

على نفسي  هذه التراجم اليت كتبتها  هذا وقد اشترطت يف
  :اآليت

أن هذا اجليل ال يقرأ إال قليالً،  - عندي-اإلجياز، فقد حتقق  .١
وال يقرأ هذا القليل إال قليالً، فلذلك عمدت إىل اإلجياز، مع 

 .إبراز العرب والعظات

-خصيات من العصر احلديث الذي يبدأ أن تكون تلك الش .٢
التاسع عشر / من أوائل القرن الثالث عشر اهلجري -عندي

 هأحوال زمن امليالدي، وذلك ألن هذه الشخصيات عاشت يف
مشاة ألحداث زماننا،  هقريبة من أحوال عصرنا، وأحداث

 .زمانهذا المفيد ألهل  -إذن- فذكر هذه الشخصيات 

حلقت برا؛ فإن احلي ال تؤمن  أن تكون هذه الشخصيات قد .٣
عليه الفتنة، واستثنيت األستاذة مرمي مجيلة ملا يف شخصيتها 
من اجلوانب بالغة األمهية لنساء عصرنا مما ال أكاد أجد مثيالً 



 

 

 

١٥  

هلا يف غريها من النساء غري الشهريات، مث إا اآلن يف عشر 
 .الثمانني وأرجو أن خيتم اهللا هلا خبري

العظماء قد أُسدل عليه ستار النسيان فلم أن يكون أولئك  .٤
 فبعثيعد يعرفهم اجلمهور األعظم من الناس، عقوقاً وإمهاالً، 

سري هؤالء من األمور املهمة جداً ملا تنطوي عليه حيام من 
 .عرب وعظات وجتارب جليلة

 يف هذا الكتاب بل أزعم أن هذه الشخصيات اليت أوردا
مل يعد يعرفها اجلمهور  -عاىلوسأورد غريها إن شاء اهللا ت-

إنا هللا وإنا إليه راجعون، واألعظم من الدعاة والصاحلني واملشايخ 
من  عرفوا األمساء فال يعرفون األعمال، وإن عرفوا شيئاًإن و

  .فقد فام مجلة مهمة منها األعمال

وإليكم معشر القراء هذه السلسلة اليت حتوي تراجم عشراً، 
ل أخرى يكتب يل فيها كلها أجر إحياء وأرجو أن تتبعها سالس



 

 

 

١٦  

ذكرها، إذ ال تسألوا معشر القراء عن التعب الذي تعبته يف مجع 
أخبارها املتفرقة خاصة تراجم العظماء من إفريقيا السوداء، لكن 
اهللا تعاىل هو املستعان، وهو الذي أرجو أن ينيلين على ذلك األجر 

  .والثواب، وإليه سبحانه املرجع واملآب

اللهم وسلم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني،  وصل
  .واحلمد هللا رب العاملني

  وكتبه

  حممد بن موسى الشريف

  www.altareekh.com: املوقع على الشبكة

  mmalshareef@altareekh.com: الربيد االلكتروين                     

http://www.altareekh.com
mailto:mmalshareef@altareekh.com


  

  لـد البطـااه - ١
  أمحد بن عرفان الشهيد

١٢٤٦ -  ١٢٠١  
١٨٣١ -  ١٧٨٧  

  

هللا ما أعظم تاريخ اإلسالم واملسلمني يف اهلند، وكم يف تلك   
يف التاريخ فإمنا " اهلند"، وإذا قيل األراضي الشاسعة البعيدة من عظماء

هي اليوم اهلند وباكستان وبنجالديش بعد التقسيم السياسي احلديث 
أرض شاسعة ضخمة، كان  إذن عقب احلرب العاملية الثانية، فهي

غربت مشس املسلمني فيها بانتهاء قد مسلمني فيها أجماد عظيمة، ولل
الدولة التيمورية املغولية اليت كان من سالطينها السلطان أورانج زيب 



 

 

 

١٨  

عاملكري، مشس سالطني املسلمني يف أواخر العصر الوسيط وقبل بداية 
فلما سقطت تلك الدولة ب اإلجنليز ممتلكاا  ،)١(العصر احلديث

  .دراج الرياح، وصارت أثراً بعد عنيوذهبت أ

وصار املسلمون بعدها كالشياه بدون راع يف الليلة املطرية   
هلم عقد جامع وال سلطنة كافة، وال إمام يسوسهم،  يعداملظلمة فلم 

وانتشرت فيهم البدع واخلرافات، حىت أذن اهللا تعاىل بربوز مشس أمحد 
 اهلند شعرية اجلهاد، بن عرفان الشهيد الذي أحيا يف املسلمني يفا

  .عليهم واخلرافات، وكان له أياد بيضاء وخلصهم من كثري من البدع

هلا صلة بعظماء اهلند من آل  ،وهو من أسرة عريقة شريفة
بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين كان هلم جهد ملحوظ يف 

  .إقامة الشريعة يف اهلند وتربية املسلمني
                                                             

يف حلقة يف قناة اقرأ، لكن مينعين من إيراده يف هذه  -بفضل اهللا تعاىل-كنت قد حتدثت عنه ) ١(
الثامن عشر / السلسلة أنه ليس من أهل العصر احلديث فقد مات يف القرن الثاين عشر اهلجري

ة نور الدين زنكي امليالدي، رمحه اهللا رمحة واسعة لكن سريته من أحسن السري، وتذكّر بسري
  .وصالح الدين األيويب وحممد الفاتح وأمثاهلم رمحهم اهللا تعاىل



 

 ١٩  

 

بالقرب من لكنو يف اهلند سنة " ليراي بري"ولد يف بلدة 
-أول القرن الثالث عشر، وتويف يف وادي باال كوت شهيداً  ١٢٠١

، وعلى أن عمره قصري لكنه حافل ١٨٣١- ١٢٤٦سنة  -إن شاء اهللا
  .جبالئل األعمال

ولد واهلند يف قبضة اإلجنليز ميتصون خرياا، وينهبون ثرواا،   
ضيقون عليهم يف مدارسهم ويذيقون املسلمني صنوف العذاب، وي

ومساجدهم ومينعوم من املناصب العالية ويقربون اهلندوس منها، بل 
ماألوا اهلنادكة والسيخ يف عداوم للمسلمني، ومكنوهم من رقام، 
مث إنه رأى كيف تأثر املسلمون ببدع وخرافات السيخ واهلندوس حىت 

حوال صعبة، وعلى هذا فقد عاش يف ظل أخيف على عقيدم منها، 
  فماذا صنع رمحه اهللا ؟

تاب يف صغره، لكن نفسه مل متل إىل طلب العلم يف الكُ  
الدراسة فسرعان ما غادر املدرسة، وكانت مهته يف اجلندية وأعمال 



 

 

 

٢٠  

الفروسية، والضرب والطعن، والرياضة من سباحة وبناء اجلسد، وغري 
  .ذلك

حق مبعسكر وملا بلغ من العمر عشرين سنة ذهب إىل لكنو ليلت
وليس دهلي -للجهاد فيها لكن نفسه كانت تتوق للذهاب إىل دهلي 

حيث مدرسة آل الدهلوي الذين كان على  -اليت حرف امسها اإلجنليز
رأسهم مصلح اهلند الكبري شاه ويل اهللا الدهلوي ومل يدركه لكن 

ن رحبا به أعظم ترحيب ملا عرفاهأدرك ولديه الذي.  

لعبادة والزهد والتربية حىت تاقت فمكث ينهل من العلم وا
أي نائب -نفسه للجهاد الذي خلق له، فذهب إىل معسكر النواب 

مريخان واجتهد يف املعسكر هذا وتعلم ألواناً من فنون  -السلطنة
القتال، لكن نفسه مل تطب فيه بسبب أن مريخان كان يقاتل للمغنم 

  .سكرهوليس له هدف واضح، وقد هادن اإلجنليز فانسحب من مع



 

 ٢١  

 

استجاب له عدد فوأقبل على إفادة الناس ودعوم إىل احلق، 
كبري، وكان منهج دعوته يقوم على إنكار البدع الكثرية اليت كانت يف 
املسلمني بسبب اختالطهم باهلنادكة، وعلى إرجاع املسلمني إىل 
كتاب رم وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وتعليم اجلهال أصول 

ريعتهم اليت حيتاجون هلا، وقد أصلح اهللا على يديه دينهم وفروع ش
عشرات اآلالف ممن تاب وأناب، وأسلم على يده من اهلنادكة مجلة 

  .كبرية

أنه يريد احلج إىل  ١٢٣٦مث إنه أعلن يف كل أحناء اهلند سنة   
بيت اهللا احلرام، وأن من ال زاد له فزاده عليه، فاجتمع عنده عدد 

  .اجمتوسط يقدر بأربعمائة ح

وكان عدد من املشائخ ممن الوعي له كافياً وال فقه يف واقع 
زمانه قد أصدر فتاوى بإسقاط احلج عن مسلمي اهلند بدعوى عدم 
االستطاعة بسبب أخطار الطريق، وفام أن احلج قد قام به ماليني من 



 

 

 

٢٢  

لكن فلم يضرهم ذلك إال قليالً، اهلنود قبل ذلك ويف أحوال مشاة 
وأمثاهلم من -أثر يف إصدار عدد من هذه الفتاوى ألم كان لإلجنليز 
حيرصون على إبقاء املسلمني بعيداً عن  - )املستعمرين(املستخربني 

الصلة بإخوام عن طريق منعهم من احلج أو التضييق عليهم تضييقاً 
كبرياً، أو بلبلة املسلمني بنشر شائعات عن أمراض معدية يف احلجاز أو 

ريق وهكذا حىت ال حيج املسلمون ويتصلوا أخطار حمدقة بالط
  .بإخوام

وانطلق السيد أمحد بن عرفان الشهيد من بلدته راي بريلي مبن 
اجتمع معه، ومروا يف طريقهم بعدد من املدن أقاموا يف كل واحدة 
منها مدة يدعون إىل اهللا تعاىل، ويصلحون بني الناس، ويذكروم 

  .زابور وبنارس وكلكتا وغريهاباهللا، حىت تاب آالف مؤلفة يف مر

وقد حدث له طرائف يف مم أرادوا رزا بور فمن ذلك أ
إفراغ محولة الباخرة فتأخر احلمالون، وكان من العيب أن يباشر 



 

 ٢٣  

 

يف احلملة العمل  ا السيداألشراف والوجهاء واألغنياء الذين رافقو
والناس  بأنفسهم فشجعهم وابتدأ العمل بنفسه، وأنزلوا محولة املراكب

ينظرون إليهم يف دهشة ألن هذا مل يكن معتاداً يف اهلند، وملا رأى 
ذلك التواضع دعوا السيد أمحد إىل  -أي سائقو احلمري-احلمارون 

بلدم فأجام، وكان ذلك صدمة لألغنياء والوجهاء واألشراف 
الذين رجوه أال يصنع، وأن مؤاكلة احلمارين عيب كبري لكنه بني هلم 

ء يقومون خبدمة جيدة، وأن األنبياء كانوا يركبون احلمري فأي أن هؤال
وحضر وليمتهم فأثابوه بعدها بأموال وهدايا ! ضري يف إجابة دعوم ؟

  .أنه إمنا صنع ذلك للدنيا الناس فرفض أن يأخذ منها شيئاً حىت ال يظن

وهكذا كان رمحه اهللا يغري التقاليد البالية بنفسه، حىت أنه ملا 
وذلك ألن املسلمني يف  ؛رملة أخيه إسحق قام عليه األشرافتزوج أ

اهلند تأثروا باهلنادكة يف عدم التزوج من األرامل، فأبطل هذه السنة 
  .السيئة بنفسه رمحه اهللا



 

 

 

٢٤  

ويف كلكتا تأخر ركب احلج قليالً إلجناز إجراءات السفر،   
فاستغل السيد ذلك ودعا إىل اهللا هو ومشايخ معه حىت تاب على 

ديهم ألوف، وتركوا معاقرة اخلمر اليت كانت شائعة حىت أغلقت أي
كثري من احلانات، وكسد سوق اخلمر فجاء جتارها إىل احلاكم 
اإلجنليزي يطلبون منه إسقاط الضرائب عن اخلمور لكساد سوقها 

  !!فوافقهم لكن إىل حني خروج أمحد بن عرفان من كلكتا 

اءه وفد من مسلمي ويف أثناء تنقله من مدينة إىل مدينة ج
أنتم ال تستطيعون لفقركم : التبت فقراء يريدون احلج معه فقال هلم

فأخربوه  ،ودهلم على خري من ذلك أال وهو الرجوع إىل التبت للدعوة
أم جهال فعقد هلم دورة شرعية وإميانية عادوا على إثرها دعاة، 

من الناس  وجووا يف التبت مبحن وشدائد لكن يف النهاية انساق كثري
لدعوم، وانصلح حاهلم، وأسلم من أسلم، وانتقلت الدعوة من التبت 

  .إىل الصني، وكان يف مشورة ابن عرفان اخلري الكثري



 

 ٢٥  

 

فأدوا املناسك  مث حترك الركب من كلكتا إىل احلجاز للحج
وعادوا فرحني، وامتدت مدة غيام قرابة ثالث سنني بسبب وقوفهم 

وتربية الناس وهدايتهم مدداً طويلة نسبياً، يف أماكن عديدة للدعوة 
الثقة للمسلمني بسالمة درب احلج، وحصل خري  وأعاد اهللا ذا احلج

  .عظيم، وهللا احلمد واملنة

أخذ يف دعوة الناس  ١٢٣٩ملا عاد من رحلة احلج سنة إنه مث   
لكن نفسه تاقت للجهاد خاصة أنه وصلت  -كعادته هو ومن معه-

اازر اليت يقيمها السيخ للمسلمني يف البنجاب،  إىل مسامعه أنباء
فأعد العدة ونادى يف ربوع اهلند باجلهاد يف سبيل اهللا، واشتاقت 
النفوس، وسابق األبناء اآلباء، وحترك بركبه يريد بالد األفغان 
يستنصرهم لكنه وجد من بعض أمرائهم صدوداً فعاد يف رحلة شاقة 

يخ يف معارك انتهت بانتصاره جداً إىل بشاور، واصطدم مع الس
وتأسيس إمارة إسالمية يف بشاور، فوطد دعائم األمن، وجىب الزكاة، 

  .وأقام اإلسالم حىت تذكر الناس دولة اإلسالم األوىل



 

 

 

٢٦  

وأقام على ذلك أربع سنني تقريباً، لكن خيانة بعض أمراء 
األفغان ضيقت عليه حىت أم قتلوا القضاة واملشايخ والدعاة الذين 

رسلهم السيد أمحد للدعوة يف تلك البالد فكانت صدمة عنيفة له، أ
يضاف إىل هذه اهلموم فتاوى مشايخ السوء الذين أفتوا بأنه وهايب، 
وأن قتاله جائز بل مطلوب، مما جعل عدداً من أتباعه ينفضون عنه، 
وهامجه أمراء من األفغان، فعزم على ترك بشاور واجته إىل البنجاب 

  .بزعامة قائدهم رجنيت سيخ وانتصر عليهموقاتل السيخ 

لكن املؤامرات ضده كانت مستمرة، فعقد العزم على التوجه 
إىل كشمري حيث دعاه أمراؤها ووعدوه النصرة، فخرج من البنجاب 
يف طريق حمفوفة باملخاطر، واجته إىل كشمري لكن خانه بعض جنده 

باالكوت يف ذي  املسلمني ودلوا السيخ على قافلته فهامجوها يف وادي
، وقاتل هو ومن معه قتال األبطال ١٢٤٦/١٨٣١القعدة من سنة 

حىت استشهد وهو البس كفنه، مقبل على ربه هو ورفيق دربه الشيخ 



 

 ٢٧  

 

إمساعيل بن عبدالغين بن شاه ويل اهللا الدهلوي وعدد من أمرائه 
  .وجنده، بعد أن هجم عليهم السيخ جبنود كثريين

جلبال، وواصلوا اجلهاد يف أحوال واعتصم من بقي من جنده با
صعبة جداً وبرد شديد وجوع وتعب لكنهم صربوا وثبتوا سنوات 
حىت قضى على جهادهم اإلجنليز، وحاكموهم حماكمات طويلة 
أظهروا فيها ضروباً من الثبات وصنوفاً من العزة، ما كانت لتخطر 
 على بال أعدائهم، ولقد كان الواحد منهم يقدم على اإلعدام أو
السجن املؤبد راضياً صابراً ثابتاً، مما يدل على تربية أصيلة، وفهم 
جليل، وإقبال على اهللا وجترد وإخالص، حنسبهم كذلك واهللا 

  .حسيبهم

هذا ومن أراد االستزادة من االستفادة، فليقرأ الكتاب الفذ   
: الذي ألفه األستاذ الكبري أبو احلسن الندوي رمحه اهللا تعاىل وغفر له

فمن قرأه مقبالً بعقله وقلبه يرجى أن ب " هبت ريح اإلميان إذا"



 

 

 

٢٨  

رحيه، وأن يعظم عمله، وأن يقتدي بفعال ذلك ااهد الكبري، الذي 
حركه اهللا للعمل يف وقت مات فيه األمل، واضمحل العمل إال من 

  .قليل كان منهم ذلك ااهد الفذ والبطل العمالق

جهاد باللسان : شهيدتلك كانت دعوة أمحد بن عرفان ال
تجه جبهاد بالسنان، وهداية وإرشاد، وتربية وتعليم، ونقض العادات و

السيئة وإبطاهلا، وإعزاز للمسلمني، وبث للثقة يف قلوم، وصرب على 
مشاق الطريق، وتضحية بالنفس والنفيس، فلو مل يكن له بعد ذلك من 

لسيخ الذين كان هذا كله إال تثبيت رحلة احلج واستمرارها، وجهاد ا
من ورائهم اإلجنليز، وهداية عشرات اآلالف من املسلمني واهلندوس 
على يده، لو مل يكن له إال ذلك لكفاه، فكيف وقد أضاف إليه ما 

  .ذكرته، فرمحه اهللا رمحة واسعة، وتقبله يف الشهداء



  ةـد الداعيـااه - ٢
  وديـعثمان بن ف

١٢٣٢ -  ١١٦٨  
١٨١٧ -  ١٧٥٤  

  

هذه الشخصية حديث ذو شجون، فهو حديث  احلديث عن
عن داعية، وعن عامل، وعن جماهد، وليس عن جماهد فقط بل جماهد 
أقام دولة قوية، ومن ناحية أخرى يتطرق احلديث إىل دولة السودان 

التاسع عشر / اإلسالمية اليت تكونت يف القرن الثالث عشر اهلجري
 -الدولة العثمانية-ة األم امليالدي، يف زمن كانت فيه الدولة اإلسالمي

جتنح إىل الضعف والركود، وسائر الدول األخرى كانت قد سلكت 



 

 

 

٣٠  

الطريق الذي سيؤدي ا إىل التفكك والزوال، إذاً إن الزمن الذي 
نشأت فيه هذه الدولة وعوامل تكوينها قد غاير متاماً ما كان سائداً 

  .يف العامل اإلسالمي آنذاك من الضعف والتهاوي

خ عثمان بن فودي من إفريقيا السوداء، وأعالم تلك والشي
املصادر اليت حتكى سريم، ولصعوبة البالد هم كااهيل يف عصرنا لقلة 

  .بعض األحداث اليت تتعلق م الوصول إىل قول فصل حمايد يف

نزح جده  -فالتية–وعثمان بن فودي من أصول فُالّنية 
يف هجرات متتابعة للفُالّن  احلادي عشر موسى جقّل من غرب إفريقيا

يريدون احلجاز، وألسباب غري معلومة توقف جده ومعه مجاعته يف 
وجده من بطن من الفُالّن يسمون  - نيجرييا اليوم-بالد اهلوسا 

بالتورويب، وبلغة اهلوسا تورِنكاوا، وكان استقرار جده يف تلك البالد 
  .ديالسادس عشر امليال/ يف القرن احلادي عشر اهلجري



 

 ٣١  

 

أو  ١١٦٨سنة  - كما كان يلقب- ولد الشيخ عثمان 
م، يف مملكة جوبرا إحدى ممالك بالد اهلوسا آنذاك ١٧٥٤ -١١٦٩

وأقواها، ونشأ بني والدين صاحلني وأخذ عنهما طرفاً من العلوم، 
ودرس الفقه والعقيدة واحلديث واللغة على مشايخ اهلوسا والربنو 

وهذا من نعمة اهللا على تلك البالد يف والفالته ليس بينهم عريب واحد، 
ذلك الزمان أن جعل العلم الشرعي منتشراً بني أهل البالد أنفسهم، 
وبرع يف العلوم ومهر، وتقدم ونبغ حىت صار جمتهداً يف املذهب 
املالكي السائد آنذاك يف كل إفريقيا الشمالية والوسطى والغربية 

  .وليس املطلق والشرقية، وهو ما يسمونه باتهد النسيب

وتسامع به الناس، وأقبلوا على دروسه اليومية، ووعظه 
األسبوعي، حىت صار له أتباع سموا باجلماعة، وصار هو يلقب 
بالشيخ، وصار علماً عليه حىت أن أبابكر غومي أقضى قضاة نيجرييا 

أن الناس يف نيجرييا إذا ولد هلم ذكر  ١٣٨٣/١٩٦٣ذكر يف سنة 
  .يلقبونه بالشيخ تيمناً بالشيخ عثمان بن فودي فإمومسوه بعثمان 



 

 

 

٣٢  

  :حال اإلسالم يف بالد اهلوسا آنذاك

بالد السودان كانت تطلق على بالد شاسعة متتد من البحر 
األمحر إىل احمليط األطلسي فيما كان يعرف بالسودان الشرقي 

السودان وتشاد ونيجرييا والنيجر : واألوسط والغريب، ودوله اليوم
  .السنغال تقريباً وجزء من الكامريونومايل و

وقد دخل اإلسالم إىل بعض تلك البالد منذ القرن األول، 
لكن االنتشار والتمكني كان يف القرن اخلامس يوم أن دخل املرابطون 

- من مراكش إىل السودان الغريب وأنشأوا مملكة مايل، وانتقل اإلسالم
يقيا وكانوا من الرببر عن طريق التجار املسلمني من مشال إفر - أيضاً

جبهود الطوارق أيضاً، فاستنارت املنطقة انتشر اإلسالم و ،الصنهاجيني
  .بنور اإلسالم منذ ألف سنة تقريباً

قسم : ويف زمن الشيخ عثمان كان الناس على ثالثة أقسام
مسلمون، وقسم وثنيون، وقسم خلطوا بني اإلسالم والوثنية، فكان 



 

 ٣٣  

 

مر، فكانت طريقته يف دعوته ووعظه على البد له من معاجلة هذا األ
  :الوجه التايل

تعليم العامة أصول الدين وإبعادهم عن البدع الكثرية املنتشرة  .١
 .آنذاك

 .جمالس الوعظ األسبوعية اليت كان يعقدها .٢

تعليم العامة أمور دينهم من صالة وزكاة وغريها ويهم عن  .٣
 .املنكرات واملعاصي

االً ونساًء، وكانت النساء قبله وكان الناس يتقاطرون عليه رج
ليس هلن حظ يف وعظ وال درس، فشجع الرجال على إحضار نسائهم 
حىت يستفدن ويفقهن، وكان حضور النساء مدخالً ألعدائه ليشنعوا 

  .عليه بدعوى أنه خيلط الرجال بالنساء

وكانت صفاته الشخصية مؤهلة له ألمر عظيم، فقد كان 
ال يف أحناء بالد اهلوسا إليصال الدعوة مهة عالية، كثري التجو صاحب

حىت أنه مكث مرة يف إحدى النواحي مخس سنوات بعيداً عن وطنه 



 

 

 

٣٤  

من أجل تعليم الناس وإرشادهم، وهذه تضحيات جليلة ال يقدر عليها 
إال عظماء الرجال، وكان ال يكل وال ميل من كثرة الدروس وطوهلا، 

على استعداده الكبري للبذل مثابراً على إلقاء احملاضرات مثابرة تدل 
  .والتضحية

ومن صفاته العظيمة إخالصه وحسن صلته باهللا، فقد أخرب ابنه 
واخلليفة من بعده حممد بلُّو أن أباه كان إذا أراد اخلروج للناس اعتزل 

يابين إين إذا أردت : يف ناحية وتكلم بكالم ال يفهمه فسأله فقال
يسددين وأن يفهم الناس عين،  اخلروج للدرس أو الوعظ سألت اهللا أن

رمحه اهللا –وأجدد النية، وأعقد العزم على اإلخالص، وهذا منه 
  .فهم جليل وعمل صائب - تعاىل

  :جهاده

قد وفق اهللا هذا العامل جلهاد طويل مرير، وكان سبب ذلك   
أن سلطان جو دعاه يف عيد األضحى مع جمموعة  :راوبزباواجن غَو



 

 ٣٥  

 

هدايا كثرية فرفضها الشيخ عثمان، وطلب من من العلماء، وأهداهم 
-٢. احلرية يف الدعوة إىل اإلسالم والوعظ -١: السلطان مخسة أمور

. اإلفراج عن املعتقلني السياسيني- ٣. رفع الضرائب الثقيلة عن الشعب
أال مينع من رغب من رعاياه يف االنضمام إىل -٥. احترام العلماء - ٤

  .الشيخ عثمان

  .لطان، وجعله مفتياً لبلدهفاستجاب له الس  

مث إنه خوفه بعض علماء السوء من مجاعة الشيخ عثمان 
وازدياد عددها فضيق عليه وحاول قتله لكن اهللا تعاىل جنى الشيخ 
عثمان، مث مالبث باواجن أن مات وجاء من بعده ابنه نافتا الذي 

  .استمر على منهج أبيه يف التضييق على الشيخ

ومث جاء بعده ابنه يفا الذي كان من تالمذة الشيخ لكنه ن
  :انقلب عليه، وأمر يف سلطنته بثالثة أوامر

  .أال يعظ إال الشيخ -١ 



 

 

 

٣٦  

  .أال يتعمم الرجال وال ختتمر النساء - ٢

أن كل من أسلم ومل يكن اإلسالم دين آبائه وأجداده  -٣ 
وكانت هذه األخرية قاصمة الظهر اليت ال !! فريتد إىل ما كان عليه 

 عليها، فأعلن الشيخ عثمان جلماعته وجوب اخلروج من مملكة يصرب
يونفا هذا وفعالً خرجوا إىل والية أخرى وكان عددهم مخسة آالف، 

وسأل اهللا تعاىل أن يريه  ،وانضم إليهم مثلهم فصاروا عشرة آالف
  .دولة اإلسالم يف البالد السودانية

ان بأنواع وهنا صار يونفا يضيق على اخلارجني إىل الشيخ عثم
من التضييق حىت انتهى األمر إىل إعالن الشيخ عثمان وجوب جهاد 
يونفا وإيقاف مظامله، وبايعه مجاعته على اجلهاد واستعدوا بالسالح 
فهجم عليه يونفا جبيشه فهزمه اهللا هزمية منكرة واستولت اجلماعة على 

  .بالده



 

 ٣٧  

 

مث إن سالطني اهلوسا تسامعوا بقوة مجاعة الشيخ عثمان 
ضايقوا من كان منهم يف بالدهم، وأعلن بعضهم احلرب على ف

اجلماعة، فابتدأت سلسلة طويلة صعبة من املعارك انتهت باستيالء 
الشيخ ومجاعته على كل بالد اهلوسا وأجزاء من بالد الكامريون اآلن، 

ألف  ١٥٠وأجزاء من تشاد، وأسسوا دولة ضخمة مساحتها تقريباً 
ن مليوناً، وبويع الشيخ عثمان خليفة على ميل، وسكاا قرابة عشري

هذه الدولة اليت مسيت مبملكة سوكوتو اإلسالمية، وكانت هذه سابقة 
  .يف تاريخ الدعوات اإلسالمية احلديثة

وعني الشيخ عثمان ابنه العامل حممداً بلُّو أمرياً عاماً على شرق   
ثالثني والية،  البالد، وأخاه العامل عبداهللا على غرا، وقسم بالده إىل

  . وجعل عليها أمراء من أتباعه

ويف ذلك الوقت برز خالف بني عبداهللا وأخيه الشيخ عثمان 
مسألة لبس األمراء املالبس اليت فيها ذهب وحرير : يف مجلة أمور منها



 

 

 

٣٨  

مما غنموه من أعدائهم لكن ليس على وجه االستدامة بل يلبسوا 
ألة استعمال الطبول يف أفراح إظهاراً للفرح مث يرتعوا، ومنها مس

االنتصار، ومنها مسألة تصور األمراء بصورة عظيمة إذا خرجوا إىل 
رعاياهم، وعدد آخر من املسائل، فأجابه الشيخ عثمان أن عمر رضي 
اهللا عنه ألبس سراقة سواري كسرى وتاجه وهي من ذهب لريى 

ك املالبس الصحابة حتقق املعجزة النبوية، وهؤالء األمراء يلبسون تل
إظهاراً لنعمة اهللا مث يرتعوا، وأما املسألة الثانية والثالثة فقد بني له أن 
البيئة اهلوساوية متعلقة ذه املظاهر وال تساس الرعية إال ا، واألمر 
فيه خالف وفيه سعة، وهكذا بني له ما اشتبه عليه يف كل املسائل، 

ملدينة النبوية املنورة فمنعه أهل لكن عبداهللا مل يقتنع وأراد اخلروج إىل ا
  .كانو وقالوا له إن أخاك حباجة ملؤازرتك ومساعدتك فبقي

مث إن الشيخ عثمان تويف ومل يعني أحداً بعده وكان ذلك يف   
عن أربع وستني سنة تقريباً، ووىل أهل احلل  ١٢٣٢/١٨١٧سنة 

هو املعني واملساعد، والعقد ابنه حممداً بلُّو يف مكانه، وبلُّو بلغة الفُالّين 



 

 ٣٩  

 

وقد رضي بذلك عمه عبداهللا بعد متنع وبايعه، واستقر األمر حملمد 
  .الذي حكم قرابة إحدى وعشرين سنة واشتهر باسم أمري املؤمنني

، مث جاء بعده ابنه، ومن مث حفيده، ١٢٥٣مث تويف سنة 
حيث أسقطها  ١٩٠٣إىل  ١٨٠٣وبقيت الدولة مائة عام من سنة 

  .يف عهد الطاهر أحد أحفاد الشيخ عثمان ١٩٠٣اإلجنليز سنة 

  :آثار دعوة الشيخ عثمان

القضاء على الوثنية يف كل السودان تقريباً، والسودان الذي  .١
أعنيه هنا هو السودان التارخيي من البحر األمحر إىل احمليط 

 .جداً األطلسي كما بينت سابقاً، وهذا إجناز ضخم

لشرع وااللتزام باإلسالم قوالً أعاد كثرياً من الناس إىل حظرية ا .٢
 .وعمالً واعتقاداً، وقضى على كثري من البدع

أنشأ دولة قوية مترامية األطراف يهاا أعداء اإلسالم،  .٣
 .واستمرت شاخمة مائة عام، ووضع هلا دستوراً حمكماً قوياً



 

 

 

٤٠  

أنتجت دعوة الشيخ عثمان نتاجاً ثقافياً ضخماً، فقد ترك مائة  .٤
يباً يف اجلوانب العقدية والسياسية وأربعني مؤلفاً تقر

واالقتصادية والفقهية وغريها، وخترج على يديه مائة عامل 
جمتهد يف املذهب املالكي، وهذا منه عمل عظيم على كثرة 

 .مشاغله وتشعب اهتماماته

ضبط مسألة الغلو يف التكفري، وألف مخسني مؤلفاً تقريباً يف  .٥
ة ومن ضمنهم شيخه الرد على من ذهب إىل التكفري باملعصي

 : األثري جربيل بن عمر الذي أحبه كثرياً حىت قال فيه
 

  فأنا موجة من أمواج جربيال        إن قيل يفّ حبسن الظن ما قيال

حرر دارفور من الوثنية، ولذلك قصة عجيبة، وذلك أنه قبل  .٦
أن ميوت وصى أتباعه أنه إذا ظهر مهدي السودان فلينصره 

موته مبدة  إذ بعدوكان هذا كرامة له، الفُالّن ـ الفالته ـ 
طويلة ظهر املهدي يف السودان، ونصره الفُالن باهلجرة إليه 

  .واستقروا يف وادي النيل ودارفور ،خاصة بعد ضعف دولتهم



 

 ٤١  

 

ويقول رئيس السودان السابق إمساعيل األزهري للشيخ عمر 
املدرس حممد فالته ااور يف مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و

لوال أن الفُالن سكنوا دارفور لتحولت املنطقة إىل : حبرمها الشريف
 .الوثنية كما حصل يف جنوب السودان

وقد كان املهدي السوداين حيب هؤالء الفالته حباً مجاً، 
 .وتزوج منهم، وكان خليفته عبداهللا التعايشي منهم، رمحهم اهللا تعاىل

  :ويف النهاية أقول

جلليلة كانت لداعية عظيم، نصر اهللا تعاىل به إن هذه الثمرات ا  
الدين يف تلك البالد، وقضى على كثري من البدع، ومحى الناس من 
الوثنية، ومجع بني العلم والدعوة واجلهاد ورئاسة الدولة على وجه 

وصدق اهللا  وهو أمر جديد على دعاة العصر احلديث، مبدع جليل،

. Mt  s  r  q   pu   y  x  w  vL:تعاىل



  

  

  

    



  ااهد الداغستاين -٣
  لـام شامـاإلم

١٢٨٨ -  ١٢١٢  
١٨٧١-  ١٧٩٧  

  

هو جماهد من ااهدين العظام يف زمن اشتدت فيه حاجتنا إىل 
ااهدين العظماء، تعرض للشهادة يف مواطنها، وأىب إال أن يغترف من 
كأسها الطاهر املطهر، لكنه مات على فراشه بعد ملحمة طويلة، 

جليلة أذاق فيها الروس القياصرة الذل واهلوان، وهزموا أمامه  ومعارك
مراراً، هذا وروسيا آنذاك من القوى العاملية يف الطبقة األوىل، وكانت 



 

 

 

٤٤  

يف أوج عنفواا وغطرستها، قد هزمت نابليون وتقدمت حىت دخلت 
  !!  ١٨١٦باريس سنة 

واإلمام شامل من داغستان، ولد يف قرية منها سنة   
، ونشأ فيها نشأة األبطال الفرسان على أنه درس ١٢١٢/١٧٩٧

  .بعض العلوم على مشايخ من بالده

وداغستان جزء من منطقة القوقاز الشمايل الذي يضم معها 
الشيشان واالجنوش وأوسيتيا، وهذه املنطقة مواجهة متاماً للروس، 
وهناك القوقاز األوسط الذي هو مجهورية جورجيا اآلن وكانت 

املسلمني بالكرج، وهناك القوقاز اجلنويب الذي فيه تعرف عند 
  .أذربيجان وأرمينيا

والقوقاز غزاه املسلمون األوائل وثبتوا يف جنوبه ويف مناطق يف 
مشال غربه، لكن لوعورة املنطقة ولكثرة طوائف وأديان ومذاهب 
أهلها مل يستطع املسلمون أن يتحركوا مشاالً، وغاية ما فعلوه أن سراقة 



 

 ٤٥  

 

رو الذي كان يف زمن اخلليفة األموي مروان بن حممد آخر بن عم
تبليس، عاصمة جورجيا (خلفاء بين أمية استطاع دخول تفليس 

  ).اليوم

مث إن التتار ورأسهم تيمورلنك يف مرحلة حتوهلم إىل اإلسالم 
  .نشروا اإلسالم يف أجزاء من الشيشان والداغستان وأجنوش

لة متأخرة نسبياً دعاة إىل مث أرسلت الدولة العثمانية يف مرح
الشيشان وأقنعوا مجاعات من الشيشانيني بالتحول إىل اإلسالم بعد أن 
كانوا وثنيني وكان هذا من قرابة ثالثة قرون من اآلن، وكان ذاك 
عمالً رائعاً يف منطقة وعرة ضخمة ا أشجار بلوط ضخمة يبلغ 

!! الثني قدماً ارتفاع بعضها مائتني ومثانني قدماً وحميطها مخسة وث
واملنطقة مليئة ذه األشجار، وا جبال وعرة مما يصعب أي عمل 

  .عسكري فيها، وهذا من فضل اهللا على أولئك الدعاة



 

 

 

٤٦  

ومنذ أن دخل الشيشانيون إىل اإلسالم عمدوا إىل الدفاع عن   
اإلسالم ورفع لوائه إىل يوم الناس هذا، ومل تفلح معهم كل حماوالت 

، وهناك شعوب دخلت قبلهم يف اإلسالم لكنها التغريب والتنصري
الروس بالدهم  اجتاح ماعندأجربت على التحول إىل النصرانية 

اليت دخلها اإلسالم منذ عصر ) جورجيا(القياصرة مثل شعب الكرج 
  .لكن الشيشانيني ثبتوا وهللا احلمد ،التابعني

مجلة  -منذ دخلها اإلسالم إىل هذا العصر-وعظماء القوقاز 
فرة، وعدد هائل لكن أين ترامجهم؟ وما لنا ال نعرف منهم إال أفراداً وا

معدودين على أصابع اليد الواحدة؟ أهذا جزاء أولئك العظماء؟ لكن 
يبدوا أنه قد اجتمع عليهم إمهال املسلمني وقلة اكتراثهم مع عوامل 

  .اخلراب اليت مرت على املنطقة فأفنت توارخيها وجهلت أهلها

صاحب يكربه خبمس سنوات يسمى غازي حممد  كان لشامل  
مال، وكان رفيق دربه، فكانا يدرسان معاً على املشايخ، ويدوران 



 

 ٤٧  

 

على املساجد، وابتدآ اجلهاد معاً، وكان لبدء اجلهاد سبب مؤثر وهو 
أن غازي مال رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام ثالث مرات 

  .وهو يدعوه للجهاد ضد الروس

آنذاك هم الذين ابتدأوا باالعتداء حيث كانت والروس 
القيصرة كاترين متلكهم فأرسلت اجليوش إىل تلك املناطق، وتتابع 

  .القياصرة من بعدها على إرسال اجليوش

قبل قرابة مائتني -والبتداء الضعف يف الدولة العثمانية آنذاك 
 استطاع القياصرة أن يثبتوا احتالهلم لبعض -ومخسني سنة من اآلن

املناطق هناك، وإضافة إىل ابتداء الضعف يف الدولة العثمانية كان هناك 
انعدام يف تنسيق املواقف بينها وبني الدولة الصفوية يف إيران بسبب 
تشيعها، وكان هناك دولة قربطاي اإلسالمية وهم من الشراكسة ومل 
ينسقوا أيضاً مع احلركة اجلهادية ضد الروس، فأدى كل ذلك إىل 

الروس بعض املناطق يف القوقاز، وكان سائر العامل اإلسالمي  احتالل
  .مبشكالته الداخلية يغط يف نوم عميق أو مشغوالً



 

 

 

٤٨  

تقدمت الدولة الروسية لتحتل القوقاز وكان يدفعها سببان   
أوالمها أن القوقاز طريق إىل التركستان فإذا أخذوا القوقاز : رئيسان

ومن مث يتقدمون ألخذ اهلند  سهل عليهم االستيالء على التركستان،
وفعالً ما إن أسقطوا  -وهذا هو الدافع اآلخر–من املغول املسلمني 

دولة شامل إال ودخلوا طشقند عاصمة أوزبكستان إحدى مجهوريات 
التركستان، ومل يستغرق منهم هذا سوى سنة واحدة فقط بعد سقوط 

  .القوقاز

وسلم يف املنام ملا رأى غازي حممد مال النيب صلى اهللا عليه   
ثالث مرات يأمره ببدء اجلهاد حتدث إىل الداغستانيني ذا فأجابوه 

، مث حوصر يف بلدته ١٨٢٩وجاهد الروس ثالث سنوات من سنة 
  .غمري هو وشامل ومن معهما، فقتل غازي حممد مال، وهرب شامل

استطاع أن جيمع فلول الداغستانيني ويبتدئ إن شامالً مث 
، ويف تلك السنة دل ١٨٣٩إىل سنة  ١٨٣٤سنة اجلهاد ضد الروس 



 

 ٤٩  

 

عليه بعض أمراء الداغستان اخلونة وحاصره الروس بقوة ضخمة فيها 
مدافع مل يكن ميلك الداغستانيون شيئاً حياهلا حيث كان الروس 

  .يدكون البيوت ا دكاً، لكن شامالً استطاع اهلرب أيضاً

الداغستان  وبعد تفكري ومراجعة ألحواله يف ظل خيانة أمراء
قرر التوجه إىل الشيشان، وهو معقل حصني جبلي كان أهله أقوى 
إمياناً من الداغستانيني وأوىف ذمة، وطبيعة الشعب الشيشاين الصعبة ال 
تسمح هلم بأن يرضخ بعضهم لبعض فكانوا حباجة لرجل غريب 
يسلسون له قيادهم فكان هذا هو اإلمام شامل الذي استطاع أن يصل 

م اجلبلي من الشيشان، ومجع حوله فلول أتباعه من إىل القس
الداغستانيني الذين ازموا من الروس، وبايعه أمراء الشيشان وقبائلهم، 
وأعلنوه إماماً عليهم له حق السمع والطاعة واجلهاد معه يف سبيل اهللا 

  .تعاىل

ملا مسع القيصر روب شامل وما صنعه يف الشيشان استشاط   
فأرسل اجليوش إىل  ،ائده حسم املعركة مع شاملغضباً وطلب من ق



 

 

 

٥٠  

الشيشان وعلى رأسها أعظم القادة وأكثرهم خربة يف احلروب مع 
الداغستانيني ومع نابليون، وقاومهم شامل ومن معه حىت اضطر 
القيصر إلرسال محلة عرفت حبملة دارجو وهي البلدة اليت كان 

يفة جداً، وكان يتحصن فيها شامل وأمراؤه، وكان حوهلا غابات كث
قائد احلملة يسمى جراد لكنه مل يتمكن من الوصول إىل دارجو حيث 
كمن له جيش شامل على أشجار البلوط الضخمة اليت سبق وصفها، 

من العساكر وكانوا يسكبون  ٥٠ – ٤٠فكان فوق كل شجرة 
الزيت املغلي على الروس، ويرموم باحلراب والبنادق فحصدوا كثرياً 

  .احلملة وعادت أدراجها بعد خسائر ثقيلةمنهم وفشلت 

  .مث جرت مناوشات بني شامل وجراد متفرقة

أرسل القيصر محلة  ١٨٤٥وبعد ثالث سنوات يف سنة 
ضخمة قوامها ثالثون ألف رجل بقيادة ضابط روسي فذّ امسه 
روندسوف، فمكر به شامل حيث جعله يتقدم يف األدغال إىل أن 

صن ا شامل، وترك فيها جمموعات وصل إىل البلدة اليت كان يتح



 

 ٥١  

 

قليلة ملقاومة روندسوف الذي تغلب عليها، وسوى بيوت البلد 
باألرض مبدفعيته الضخمة، ويف طريق عودته وكان فرحاً مسروراً مبا 
صنع كان الشيشانيون ينتظرون جيشه يف الليل فانقضوا عليه 

سة آالف كاألسود، وقتلوا منهم مخسة وعشرين ألفاً فلم ينج إال مخ
  .نصفهم جرحى، وقتل قواد روس كبار يف املعركة

شامل ومن معه من الصوفية النقشبندية الذين ـ قد كان   
اشتهروا باجلهاد، وهي من أصفى الفرق الصوفية ومن أقلها بدعاً، 
وكان شامل ومن معه يسمون أنفسهم باحلركة املريدية، وكانت 

قوة والفروسية وعلى أصول احلركة املريدية تقوم على الشدة وال
وضع شامل جليشه نشيداً جهادياً مجيالً ينشدونه واألذكار واألوراد، 

سيوف : "يف معاركهم، وقد وصفتهم الكاتبة األمريكية ليزا يف كتاا
إن الشيشانيني كانوا يتقدمون للمعارك مع الروس  :وقالت فيه" اجلنة

اليت تبعث فيهم وهم يرتلون القرآن الكرمي، وينشدون أنشودة املوت 
  .احلماس والقوة
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بعد محلة دارجو الثانية عمد الروس إىل خطة ماكرة حيث   
الينوا أمراء الشيشان ورعام، وأمراء الداغستان فكانوا إذا أمسكوا 
م يطلقوم ويكافئوم باألموال، وكانوا يف املقابل يقسون على 

الشيشانيني تأثر كثري من عامة الصنيع ااهدين جداً، وذا 
وكان هذا من أوائل بوادر اإلخفاق الذي حدث  ،والداغستانيني

  .لشامل بعد ذلك

، فقد كان رجالً عسكرياً قوياً، أخطاء عديدةارتكب شامل   
شديد الشكيمة، صعب املراس، فكان يقسو أحياناً على أتباعه ويفرض 

 مل،حركته املريدية على الشيشانيني، فكان هذا يوجد نوعاً من التمل
  .فهذا خطأه األول

وثاين أخطائه الكبرية أنه كان هناك رجل داغستاين امسه مراد 
عدو لشامل يف الداغستان فأصلح بينهما الشيشانيون وصار نائباً 
لشامل يف الداغستان، وكانت هناك طائفة من أمراء الداغستان حسدة 
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اً والية ملراد فأوغروا صدر شامل عليه وأقنعوه أن يويل ابنه غازي حممد
العهد من بعده ففعل شامل وأخذ البيعة من األمراء الشيشانيني 
والداغستانيني، وهذا األمر أغضب احلاج مراد جداً فاستقل عن شامل 
والتحق بالروس، وهذه خيانة كبرية لكن احلسد واحلقد الذين استوليا 
على مراد وسوء التصرف من شامل أدى مبراد إىل هذا الذي صنعه، 

الروس بعد ذلك غدروا به وسجنوه مث قتلوه، وهي اية أليمة  على أن
لرجل دوخ الروس عشر سنوات وكان له عمل جهادي جيد لكن 

  .أعوذ باهللا من احلقد واحلسد

حركته املريدية تقسيماً بارعاً فكان له مائة نائب شامل قسم   
وكان احلاج مراد أحد  ،وألف مرشد ينتشرون يف القوقاز الشمايل

اب الكبار والساعد األمين لشامل الذي فقده يف وقت كان يف النو
  .أمس احلاجة إليه

استمر املد واجلزر بني شامل والروس سنوات طويلة، وقتل   
منهم جنوداً وقادة كثريين، وهذا يعد عمالً رائعاً بالنسبة لقوة 
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الشيشان الصغرية أمام جحافل الروس لكنه اإلميان الذي يصنع 
  .العجائب

أن الروس أرسلوا   -أيضاً- املعارك اليت تستحق الذكرومن   
ويل عهد القيصر يف جيش فيه كبار القادة وثالثون ألف جندي، كل 
هؤالء توجهوا إىل بلدة صغرية، فغطى الشيشان أبواب بيوم 
ونوافذهم بالطني فصارت البيوت كتلة واحدة، وغريوا سقوف بيوم 

راب لتبدو كأا هي السقوف إىل سقوف خفيفة رقيقة وغطوها بالت
األصلية، فكان الروس يقفزون فوق السقوف فيقعون يف البيوت 
ليجدوا الشيشانيني املريدين أو ااهدين يف انتظارهم فيعملون فيهم 

  .ذحباً وقتالً، فرجع اجليش خائباً خاسراً بسبب هذه احليلة الذكية

الت مل يكن يستطيع أن يصمد أمام هذه احلم لكن شامالً  
املتتابعة أكثر مما صمد، فقد بقي يف اجلهاد قرابة ثالثني عاماً، لذا 
كانت اية قصة اجلهاد العظيمة هذه أن استسلم للروس بعد أن 
حوصر يف مخسمائة من أتباعه فقط من قبل جيش يقدر بأربعني ألف 



 

 ٥٥  

 

جندي، ألنه رأى أن حقن دماء من بقي من أتباعه أوىل له بعد أنه 
أمراء الداغستان وخانته دولة الشراكسة القربطاي،  خانه عدد من

 -بعد ممانعة كبرية من بعض أتباعه- ١٨٥٩وسلم نفسه للروس سنة 
فأخذوه إىل روسيا فبقي فيها مكرماً تسع سنوات من قبل القيصر 

  .والقادة

مث طلب من القيصر أن يسمح له باحلج فوافق بعد تردد، 
حدودهم، فحج مث نزل مدينة فرافقته محلة روسية إىل أن خرج من 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستقر فيها جماوراً ثالث سنوات مث 
بعد جهاد دام قرابة ثالثني سنة،  ١٨٧١انتقل إىل جوار ربه سنة 

ووقف صخرة مشاء أمام أطماع القياصرة ونواياهم التوسعية يف املنطقة 
  .القوقازية والتركستانية

فاق احلركة اجلهادية املريدية وكان من أهم أسباب إخ  
الشاملية خيانات عدد من أمراء الداغستان، وقسوة شامل على أتباعه 
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يف بعض األحيان وعلى سائر الشيشانيني فانفض عنه كثري منهم، 
  .وهناك عامل مهم هو عدم تنسيق الدولة العثمانية معه لضعفها آنذاك

وا بثورات بعد استسالم شامل مل يستسلم الشيشانيون بل قام  
متتابعة، مث إنه ملا جاءت الدولة البلشفية انتقمت من الشيشانيني 
فامهم ستالني مبساعدة األملان فهجر كثرياً منهم، مث عادوا إىل 

بعد هالك ستالني، واليوم الشيشانيون ما زالوا  ١٩٥٧بالدهم سنة 
 يكبدون الروس اخلسائر الفادحة، ومل نأ روسيا بالشيشان بعد شامل

لكن الشيشانيني سيهنأون بالنصر قريباً إن شاء !! إىل يوم الناس هذا 
 .اهللا



  ة العجيب ـالداعي -٤
  عبد الرشيد إبراهيم

١٣٦٣ -  ١٢٦٢  
١٩٤٤ -  ١٨٤٦  

  

إن احلديث عن هذا الداعية ميأل النفس إمياناً وثقة بنصـر اهللا    
 تعاىل لعبيده، حيث يرزقهم من آونة إىل أخرى برجال عظماء يعطون
لإلسالم بال حدود، ويقدمون عصارة جهدهم ووقتهم وحيام هلـذا  
الدين، وإذا أردت أن تعرف شيئاً عن أهلهم وأوالدهـم ووظـائفهم   
ومناصبهم مل تظفر بشيء ذي بال، وهذا من أجل إخالصهم ودأـم  

فـاهللا اهللا يف أمثـال   ! وعطائهم كل شيء لدينهم فماذا بقي لغريه ؟
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أن تطلع على سريم، وتقف علـى أعمـاهلم   هؤالء، فالبد لألجيال 
وآثارهم، وتنهل من معني جهادهم وتضحيام، والناشـئة اليـوم ال   
تعرض عليهم سري العظماء على الوجه الذي ينبغي وتربأ به الذمة، إمنا 
يعرض هلم كل تافه وتافهة من الرويبضات املسمني جنوماً وأبطـاالً،  

فوه من جرائم وإفساد يف األرض ومن الواجب أن حياكموا على ما اقتر
  !!ال أن يكرموا ويرفعوا على رؤوس األشهاد 

هذا الداعية الكبري قرمي قازاينّ تتري عاش يف روسـيا الـيت     
م ببلدة تارا يف سـيربيا،  ١٨٤٦استولت قدمياً على بالدهم، ولد سنة 

وطلب العلم على مشايخ يف بالده، مث ملا بلغ من العمر اثنيت عشـرة  
ب إىل احلرمني ليمكث يف األراضي احلجازية عشـرين سـنة   سنة ذه

وليعلن برحلته تلك ابتداء سلسلة من الرحالت الطويلـة  يطلب العلم، 
فأين ارحتل؟ وملاذا؟ وماذا حصـل يف  !! على مدار تسعني سنة تقريباً 

  رحالته؟
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عـامل  "كل هذا كتبه يف جزأين نشرا يف تركيا قدمياً بعنـوان  
ذ الكبري عبدالوهاب عزام حني قارن بني رحلته وصدق األستا" إسالم

تلك املليئة بالفوائد ورحلة ابن بطوطـة املليئـة باخلرافـات واـد     
الشخصي واحلكايات اليت ليس يف أكثرها عربة وعظة مناسبة ألبنـاء  
الزمان، مث حتسر على اختفاء رحلة عبد الرشيد إبراهيم من املكتبات، 

هذا معىن كالمه رمحه اهللا الذي نقلـه  ! !وامتالئها برحلة ابن بطوطة 
  .األستاذ األديب حممد رجب البيومي حفظه اهللا ونفع بعلمه

وسخر اهللا اليوم لرحلته هذه األستاذ الكبري صاحل السـامرائي  
العراقي مث الياباين، فاعتىن ا، وهي يف طريقها للخروج إىل القراء حبلة 

  .عربية قشيبة إن شاء اهللا تعاىل

عيتنا يف احلجاز عشرين سنة ينهل من العلوم، مث عاد مكث دا  
إىل روسيا ليدعو إىل اهللا تعاىل، وترامت أخباره إىل أمساع املسـلمني  
فتوافدوا إليه واجتمعوا عليه فضيقت عليه السلطات الروسية القيصرية 

  .آنذاك فهرب إىل تركيا
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وملا هزمت اليابان القياصرة الروس وخفت حـدة ظلمهـم   
شوكتهم عاد إىل بالده ونشر رسائل تدعو إىل اهللا تعـاىل،  وانكسرت 

  .وتلقفها الناس وقبلوها

لكن األحداث املتتالية يف روسيا أوحت إليه باالرحتال، فشد 
رحاله عازماً الذهاب يف رحلة طويلة إىل اليابان ماراً مبنشوريا ومنغوليا 

حصل التقسيم والصني وكوريا مث اليابان، مث املاليو ومل يكن آنذاك قد 
ماليزيا واندونيسيا وبروناي وسنغافورة، مث : السياسي هلا إىل عدة دول

اهلند، مث مر جبزيرة العرب وحج، وارحتل من هناك إىل بـالد الشـام   
بالقطار العثماين الذي كان قد افتتح قريباً، مث سار إىل بريوت وارحتل 

  .م١٩٠٧منها إىل اسطنبول، وكان ذلك سنة 

مـا   -اليت فيها عرب وعظات كثرية جداً-حلته ومن غرائب ر  
  :يلي
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١. معلى كوريا، فوجد الكوريني يعملون محالني عند الصينيني  ر
واليابانيني، ويقضون حاجام يف الطرقات، فإذا جاء الليـل  
أووا إىل حظائر للنوم، فقابل أحد الكوريني يف القطار فسـأله  

خ سـؤال  عن مستقبل األمة الكورية، وكان من دأب الشـي 
أو أنه هو الذي ينظر يف أوضـاع   الناس عن مستقبل أممهم،

حنن أمـة  : فرد الكوري باكياًاألمم ويتوقع أحواالً ستمر ا، 
 !!كالبهائم، حنن أمة ال مستقبل هلا

وقد انتابين مشاعر غريبة وأنا أقرأ هذا يف رحلته، فكوريا قبل  
ىل شيء من احلضارة أقل من مائة عام مل يكن أحد يتوقع هلا أن تصل إ

يف عـامل التقنيـة    عاليـة املادية، واليوم كوريا تصل إىل مسـتويات  
، وهي أمة صغرية قليلة بال تاريخ وال دين وال حضارة سابقة، واإلنتاج

وكدت أبكي وأنا أتذكر أميت ذات احلضارة العظيمة والتاريخ الرائع، 
 الـدنيا،  والدين السامي اجلليل، والتراث الذي ليس مثله تـراث يف 

وأين تذكرت كل ذلك وقارنته مبا حنن عليه اليوم من ختلف وضعف، 
كوريا، وللمقارنة فقـط أقـول إن بـراءات     حالنا املتردي من حال

-١٩٨٠/ ١٤٢٠-١٤٠٠االختراع اليت ثبتت لكوريا مـن سـنة   
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ألف براءة، أما الدول العربية جمتمعـة   ةكانت قرابة أربع عشر ٢٠٠٠
إنا هللا !! املدة نفسها قرابة أربعمائة براءة اختراع فكان ما ثبت هلا يف 

 .وإنا إليه راجعون

اليابان، وأعجب ا أميا إعجـاب، بنظافتـها،    مكث مدة يف .٢
وأخالق أهلها وأدم، وحسن استقباهلم للضيف، وصراحتهم 
وعدم خديعتهم، والنظام الذي يسود حيام، واألهـم مـن   

وقد اسـتقر ذلـك يف    ذلك كله استعدادهم الكبري لإلسالم،
 .نفسه بعد مقابالت عديدة ألمراء ووزراء وكرباء

وهذا الداعية العجيب مل يهدأ يف رحلته اليابانية، فقـد زار   
املرافق والسجون والربملان، وزار اجلامعات واملدارس واملراكز التجارية 
والربيد واألسواق واجلمعيات، واطلع على علوم اليابانيني وحـرفهم  

عيشهم وزار الناس على خمتلف طبقام، وكان جيلس إليهم، وطرائق 
ويتحدث الساعات الطويلة معهم، ويقبل دعوم، وهذا شأن الداعية 
الذي يريد أن يؤثر يف العقول والقلوب، وقد حسن إلـيهم اإلسـالم   
بذكر حماسنه وفضائله، وكان لكل ذلك أثره فيما بعد، وقد أسلم عدد 



 

 ٦٣  

  

هذه الرحلة األوىل، وتعلم مته مـن اللغـة يف    يسري من اليابانيني يف
 .وقت يسري ما استطاع ا أن يتفاهم مع القوم هنالك

مث غادر اليابان ويف عزمه الرجوع إليها، وعاد بعد مدة ليقيم 
رمحه اهللا تعاىل عن  ١٣٦٤/١٩٤٤فيها إقامة طويلة وليتوىف فيها سنة 

اليابـان بالـدين    قرابة مائة سنة، وكان من آثار عمله أن اعتـرف 
اإلسالمي، وأنشئت عدة مساجد فيها، وأسلم عدد من أهلها، وكان 
له فيها قصة جليلة طويلة أحيل من يريد معرفتها إىل مذكراته، رمحـه  
اهللا تعاىل، لكين أجتزئ هذا النص اجلليل من ترمجة األستاذ الـدكتور  

 :حممد رجب البيومي له حيث قال

الم بطوكيو عجـب حـني   إذا ذهب مصل إىل مسجد اإلس"
يرى الرجل األسطورة يف اخلامسة والتسعني من عمره ينهض قبـل  
شروق الفجر فيقيم صالة التهجد، مث يؤم الناس يف صالة الصـبح،  
وال يكاد يفرغ من تسبيحه حىت يتحلق عليه مجاعة من حوارييـه  
ليشرح هلم سور القرآن وحديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فإذا 
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شمس انتقل إىل حجرة الدراسة امللحقة باملسجد ليجـد  أشرقت ال
نفراً من صبيان املسلمني يستقبلونه فيقوم هلم بدور املعلم، يكتـب  
هلذا لوحه، ويسمع من ذلك سورته، مث ال يستنكف أن يكـون يف  
هذه السن املتقدمة وبعد هذا اجلهاد املتواصل معلم صبيان تقرأ على 

حفظ الناشئة قصار السور من جزء عم، يديه مبادئ اللغة العربية وي
وبعض املأثور من حديث الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه وهـو  

  !!"من كبار زعماء اإلسالم يف ثالثة أجيال ناهزت القرن

كتب بعض القساوسة العاملني يف الصني إىل وزارة خارجيـة   .٣
بالده خيربها أن النصرانية تعاين من جهود عدو يزحف عليها 

فبعثت وزارة اخلارجية تسأل عن هذا العـدو فـإذا   بقوته، 
باإلجابة املفاجئة أنه عبدالرشيد إبراهيم الذي حقـق بعـض   

هـذا وقـد دار   !! املكاسب يف الصني أمام النصرانية الزاحفة
الرجل يف الصني، والتقى ببعض املسلمني فيها، وكانت لـه  

 .جهود هنالك جيدة، فرمحه اهللا وغفر له
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لس مع الليبيني ضد اإليطـاليني الغـزاة   شارك يف حرب طراب .٤
الذين أقبلوا كاجلراد املنتشر ينشرون اخلـراب والفسـاد يف   

، وكان آنذاك قريبـاً مـن   ١٩١٢األرض، وكان ذلك سنة 
لكنه كان من صنف من الرجال عظـيم  !! السبعني من عمره 

ال يقنع بشيء إال أن يرى انتصار اإلسالم وعلو رايته يف كل 
 .مكان

إىل أملانيا ليكون جبوار أسرى الترك يف احلرب العاملية مث ذهب  .٥
 .األوىل ليخفف من أحزام، ويضمد جراحهم

كل هذا كان يعمله بقروش قليلة، وقد عاىن كثرياً بسبب فقره  .٦
املدقع، ومل يكن جيد ما يركب به يف الباخرة أو القطار أحياناً، 

 وقد ظـل يف سـبيل نشـر   وإذا ركب ففي الدرجة الثالثة، 
اإلسالم بعيداً عن أهله سنوات طواالً، فما أعظم هذا الرجـل  

 .وما أحسن سريته

هذه شذرات من سرية هذا اإلمام الداعية الكبري الذي خبلت أكثر 
املصادر بإيراد سريته، والتعريف بعمله، وهذه علة كـبرية يف كتـب   

 -واهللا أعلـم -وتراجم الرجال املعاصرين وسري حيام اجلليلة، وأرى 
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ن السبب هو قعود مهة أكثر الباحثني واملنقبني عـن التـراث، وإال   أ
عـامل  "فكيف يغفل عن عظيم مثل هذا، أال وإن يف رحلته اجلليلـة  

معامل كثرية مـن   -اليت ننتظر خروجها بالعربية بفارغ الصرب-" إسالم
جهاده واجتهاده، وجترده وإخالصه، وأقواله وأعماله، وأحسب أنـه  

يف ذروة سامقة من العمل واجلـد واالجتـهاد    مات يوم مات وهو
أحسبه كذلك واهللا حسيبه وال أزكي على اهللا أحداً، فاللـهم أعـل   
درجته، وارفع مرتلته، وأسبغ عليه من شآبيب رمحتـك ومغفرتـك،   

 .وعرف املسلمني بسريته، وانشر عطر عمله، وأريج كالمه



  د ـري ااهـاألم -٥
  حممد بن عبدالكرمي اخلطايب

١٣٨٢ -  ١٣٠١  
١٩٦٢ -  ١٨٨٣  

  

قاض شرعي، ومدرس، وصحفي، وجماهد، وأمري، ورئيس 
دولة، نعم هذه الصفات اجتمعت كلها يف شخصية فريدة هي 
شخصية األمري الكبري عبدالكرمي اخلطايب رمحه اهللا تعاىل، ولئن سألت 
الناس عنه يف زماننا هذا ملا عرفه إال القليل، وهذه مصيبة كربى من 

؛ إذ كم لإلسالم من أبطال عميت سريم على أكثر أهل مصائبنا
  .زماننا هذا، وإنا هللا وإنا إليه راجعون
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ة وتطوان سنة لَيلير يف الريف املغريب بني مدجولد يف بلدة أَ
ودرس القرآن والعربية، وذهب إلكمال دراسته، إىل  ١٣٠١/١٨٨٣

اً للقاضي يف مليلة مث مليلة وجامعة القرويني بفاس، وعاد منها ليعني نائب
هذا وعمره آنذاك مل ) قاضي القضاة(قاضياً مث صار أقضى القضاة 

يتجاوز الثالثة والثالثني، وهذا دليل على نبوغ مبكر، وكتب يف 
الصحف، ودرس يف بعض املدارس، وكان أبوه أمرياً على الرببر الذين 

ىل مع الدولة يف الريف املغريب، وجاهد مع أبيه يف احلرب العاملية األو
  .١٩١٥/هـ١٣٣٤العثمانية وذلك سنة 

وهي إىل - واعتقل االسبان الذين كانت بأيديهم سبتة ومليلة 
 -اآلن بأيديهم، وهذه من املصائب اليت ال يعرفها أكثر املسلمني

أشهر ليضغطوا على أبيه حىت يكف عن اجلهاد،  ٤اعتقلوا اخلطايب 
وا وخيرجوا من سبتة ومليلة وذلك أن االسبان كانوا يريدون أن يتوسع

ليحتلوا باقي مناطق املغرب األقصى الشمالية، لكنهم ملا حققوا مع 
االبن فاجأهم بألوان من العزة والثبات، وأخربهم أنه ال مناص له وال 



 

 ٦٩  

  

ألبيه إال أن يقاتلوا مع الدولة العثمانية، فاضطروا لسجنه لكنه تدىل 
صرياً فتأرجح يف اهلواء فرمى حببل من السجن ليفر إال أن احلبل كان ق

بنفسه فانكسرت ساقه وأغمي عليه من األمل فعثر عليه اإلسبان 
  .فأعادوه إىل السجن حيث مكث أربعة أشهر مث أطلقوا سراحه

وقيل مات  ١٩٢٠قتل والده يف معركة مع اإلسبان سنة 
  .مبا كان من ذلك مسموماً فاهللا أعلم

ع اإلسبان وكان معه أخوه وابتدأ األمري حممد سلسلة املعارك م
مبناوشات األمري ابتدأهم ف، الذي نفي معه فيما بعد، وعمه عبدالسالم

أسفرت عن انتصاره وطرد اإلسبان من حاميتني مهمتني بل كانت 
إحدامها ذات موقع استراتيجي فريد، فغضب اإلسبان وأرسلوا له 
جيشاً من ستني ألف جندي وطائرات وعتاد ضخم لكنهم حذروا 

أنا ذاهب : قائد العام للحملة من قوة اخلطايب وبأسه فاستهزأ قائالًال
وإسبانيا آنذاك ثالث قوة أوروبية، وهي !! ألمسح حذائي يف الريف 
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وسائر حليفاا األوروبيات قد انتصرت يف احلرب العاملية األوىل مما 
  .يتضاعفيعظم وجعل زهوها وغرورها 

بالريف كمن هلا اخلطايب  وملا اقتربت احلملة من بلدة أنوالـ 
يف قوة من ثالثة آالف فمزق جيش اإلسبان متزيقاً مدهشاً، حيث قتل 
منهم ما يزيد على مثانية عشر ألفاً، وأسر الباقي حىت مل يسلم من 
اجليش سوى ستمائة فقط، وغنم عشرين ألف بندقية، وأربعمائة 

مخسة وتفرق القتلى على مساحة !! رشاش ومليون طلقة، وطائرتني 
  .أميال

ونصر اهللا عبده اخلطايب نصراً عجيباً يف وقت غريب، يف زمن 
ال يتوقع فيه أحد أن ينتصر املسلمون على جيش أورويب مسلح 
بسالح حديث، لكن احلماسة اإلميانية الدافقة اليت كانت يف قلب 
اخلطايب وجيشه، ونصر اهللا تعاىل له أوالً وآخراً قلب كل املعادالت، 

  .ل األلسنةوأخرس ك
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وكان وقع اهلزمية يف أوروبا مدوياً، واستغل اخلطايب الفرصة  
فطهر الريف املغريب من االسبان وحصرهم يف سبتة ومليلة فقط وهذا 
باقٍ كذلك إىل يوم الناس هذا، وأقام إمارة إسالمية مساحتها 

  !!وسكاا قرابة نصف مليون  ٢كم ٢٠.٠٠٠

، ووطد دعائم األمن، أحكام اإلسالم تهيف إماروأقام ـ 
وأنشأ املدارس واملستشفيات، وأرسل البعثات إىل أوروبا، وقلل جداً 
من حوادث الثأر بني القبائل حىت أن الرجل كان يلقى قاتل أبيه وأخيه 

وذلك ألن اخلطايب عمل جملس  ؛يف املعارك مع إسبانيا فال ميسه بسوء
وأوكل إليه إدارة  شورى إلدارة اإلمارة من مثانني من رجال القبائل

األموال اجلزيلة اليت حصل عليها من فداء أسرى االسبان، ومن الزكاة 
الشرعية اليت جيمعها من رعيته، وكان حياول إفهام رؤساء القبائل 
مؤامرات اسبانيا وفرنسا، وأما سبب كبري من أسباب جتهيل املغاربة، 

مشغولني وهذا حديث يسمعه أولئك للمرة األوىل، فإم كانوا 
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بالثارات والقتال من أجل سفساف األمور ودناياها، فتركوا الثأر ذه 
  .الطريقة

نظام جتنيد فريد حيث أوجب على كل  وأرسى األمري دعائم
أن يتجندوا كل شهر مخسة  ٥٥-١٦ الذين أعمارهم ما بنيالذكور 

عشر يوماً ويعودوا إىل وظائفهم وأهليهم مخسة عشر يوماً وهكذا 
كل شهر، فضمن وجود اجلند وضمن أيضاً حسن سري دواليك 

  .اإلمارة واطمئنان الناس على أهليهم وأوالدهم

هذا كله عمله اخلطايب يف وقت كان املسلمون فيه يف غاية من 
أن  -وهو قاض شرعي- استطاع والضعف واهلوان ليس بعدها غاية، 

يفاجئ االسبان بطرق عجيبة من القتال، فكان حيفر اخلنادق، 
باغتهم يف جبال الريف حىت أن هوشي منه الشيوعي املشهور وي

الفيتنامي الذي قاوم أمريكا مقاومة ضارية يف الثمانينات اهلجرية 
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الستينات والسبعينات امليالدية، كان هوشي منه / وأوائل التسعينات
  .يقول إنه استفاد من طريقة اخلطايب

لو بقيت  وهنا اجتمعت أوروبا لتجهض اإلمارة الناشئة اليت
لغريت مسار التاريخ، وسبب هذا أن االسبان توجهوا سنة 

دير عاصمة اخلطايب يف مائة ألف وحاصروه جإىل أَ ١٩٢٤/١٣٤٣
ثالثة أسابيع فأظهر اخلطايب ومن معه  بطوالت رائعة جداً ونادرة يف 
وقت عزت فيه البطولة وانعدم النصر أمام الغرب يف العصر احلديث، 

ومن معه أن يقتلوا من االسبان أربعة آالف يف أقل  واستطاع اخلطايب
  .الروايات، واضطر اجليش االسباين لالنسحاب ذليالً إىل مدريد

وهذه وقائع جرت يف العصر احلاضر وهي ال تكاد تصدق؛ 
ألن كل املعارك اليت دخلناها مع األوروبيني آنذاك كنا ننهزم فيها على 

خرجوا ظافرين من احلرب وجه مهني، فأن ينهزم اإلسبان الذين 
العاملية األوىل على هذا الوجه فإن هذا يستدعي حتركاً من أوروبا، 
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الذي كان حاكماً يف -فأرسل املارشال املتجرب املتكرب الفرنسي ليويت 
  :إىل فرنسا يقول هلم -اجلزائر آنذاك

إن انتصار العرب يف الريف اإلسباين وعلى سواحل البحر 
مرباطورية عربية إسالمية وفتحاً جديداً ألوروبا املتوسط يعين إنشاء ا

من قبل املسلمني، وهذا أمر ال ميكن القبول به، وذا التخويف 
دخلت فرنسا احلرب ضد اخلطايب على رغم أنف الربملان الذي كان 
معارضاً، فاجتمعت اسبانيا وفرنسا عليه يف جيش عدده زهاء نصف 

واألسطول الربيطاين -ايب مليون، وحاصر األسطول الربيطاين اخلط
وكانت الطائرات اليت  -كان أعظم أسطول حبري يف العامل آنذاك
وصارت تقذفه وجنده !! حاربته منتظمة يف أربعة وأربعني سرباً 

بأنواع القنابل وهو صابر حمتسب يف خندقه، وأوقع م يف أوقات 
خسائر جسيمة وصرب صرباً مجيالً حىت أن صحفياً أمريكياً كان 

  :وجوداً آنذاك يف ساحة املعارك يتابعها وهو فانسن شني قالم
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دخلت على عبدالكرمي يف خندق أمامي، والطائرات االسبانية 
اهللا -والفرنسية تقذف املنطقة حبمم هائلة فوجدته متبسماً مرحاً مقبالً 

يضرب ببندقيته الطائرات،  -أكرب ما أمجل وأحسن نفوس الصاحلني
الذي استطاع أن حيافظ على إميانه وعقيدته فتعجبت من هذا الرجل 

يف خضم الظروف احمليطة به، وكنت أمتىن أن أمكث أكثر فأكثر مع 
هذا الرجل العظيم الذي حتيطه هالة من الوقار واجلالل، وأقارن به 
ساسة أوروبا التافهني املشغولني بأمور تافهة فال أكاد أجد وجهاً 

ظللت مع هذه الظاهرة البشرية للمقارنة، ومتنيت أن أظل أكثر مما 
  .هـا الفريدة اليت تأثرت ا أميا تأثر

أرأيتم كيف يؤثر املسلمون الصادقون يف الناس عامة ويف  
  !أعدائهم خاصة ؟

  :ويقول كوريت عضو جملس العموم الربيطاين
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إن هذا الرجل الذي ينادي بامسه أهل آسيا وإفريقيا واهلند 
الذي يزعم هؤالء أنه يقاتل باسم ويتغنون بامسه إن هذا الرجل 

اإلسالم ويعيد إمارة املؤمنني واخلالفة اإلسالمية إنه خلطر عظيم على 
  !!البالد األوروبية 

هكذا كان يؤثر فيهم اخلطايب الذي ال يعرفه ومل يسمع بامسه 
  .أكثر املسلمني اليوم، وإنا هللا وإنا إليه راجعون

طايب بدموع الفرح وكان املسلمون يستقبلون انتصارات اخل
واالستبشار الشديد يف اهلند وعموم آسيا وإفريقيا، وذلك أنه كان 
جياهد أثناء وبعد إلغاء اخلالفة العثمانية فكانوا يأملون عودا على 

  .يديه

لكن الكثرة الكاثرة تغلب الشجاعة، فجيش عبدالكرمي كان 
عشرين ألفاً فقط وهؤالء مئات اآلالف ومعهم الطائرات وكل 
األسلحة اليت هزموا ا أملانيا وإيطاليا والدولة العثمانية، وخانت بعض 
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الطرق الصوفية اخلطايب حيث كانوا يوزعون منشورات تقول إن 
وخانه بعض رؤساء القبائل الذين !! القتال معه ليس من اجلهاد 

!! اشتراهم الفرنسيون وكانوا ينهون شبام عن القتال مع اخلطايب 
ايب الدعم من الدول العربية واإلسالمية اليت كان حكامها ومل جيد اخلط

بني عميل ومشغول مبحنة بالده، حيث كانت أكثر الدول العربية 
واإلسالمية قد سقطت يف قبضة الصليبيني أو الشيوعيني أو عمالئهما 

لكن كان !! فلم جيد مفراً من التسليم بعد أن بقي يف مائتني فقط 
من : فقد بقي يفاوض للصلح زماناً طويالًالتسليم تسليم األبطال 

هجرية،  ١٣٤٥/ تقريباً ١٩٢٦إىل منتصف سنة  ١٩٢٥منتصف سنة 
  !! أي سنة تقريباً 

لكنه ملا استشار  ابتداًء وكان يرفض االستسالم رفضاً باتاً
أشاروا عليه حبقن الدماء فالطائرات كانت الذين بقوا معه املائتني 

نابل وتقتل الرجال والنساء واألطفال، تقذف بالغازات السامة والق
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فأشاروا عليه بعقد صلح مشرف والبقاء يف البلد واالستعداد للقتال يف 
  .أقرب فرصة

وهنا مل جيد بداً من إمضاء الصلح، لكن الفرنسيني واصلوا 
سيكون من : قذف القرى بالطائرات بعد التسليم، فقال هلم عبدالكرمي

إذ كانت العادة أال  ؛ال يف هذه املرةاملدهش أن تصيب طائراتكم الرج
ان، فأنتم متلكون قنابل إن حضارتكم حضارة نري!! تقتل إال النساء 

فليس لدي سوى رصاصات بنادق أنتم متحضرون، أما أنا  كبرية إذن
وكان ذا يستهزئ م، ويقيم احلجة عليهم !! فأنا متوحش وإذن

  !! ألم كانوا يتهمونه بالرببرية والتوحش

بحان اهللا ما أشبه الليلة بالبارحة، فدعاة اإلسالم اليوم س
همون باإلرهاب قلباً للحقائق وختذيالً للمسلمنييت.  

أتباعه باالستمساك بالدين وعدم الركون إىل األمري أوصى 
ق ثصلح موبعد كتاب -املستخربني احملتلني، وملا سلم نفسه للفرنسيني 
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م معه كعادم وكعادة كل خانوا عهده -وعلى أن يبقى يف الريف
املستخربني الذين مسوا زوراً وتاناً باملستعمرين، فنفوه إىل جزيرة 

  !!رينيون يف احمليط اهلادي شرق مدغشقر ملدة إحدى وعشرين سنة 

وكانوا قد منعوا عنه يف السنوات العشر األوىل كل وسيلة 
كتبه اليت اتصال بالعامل اخلارجي، فحرموه من اجلرايد واالت ومن 

أتى ا معه، مث مسحوا له بعد ذلك ا، فقضى هذه املدة الطويلة يف 
إذ لو  ؛التأمل والذكر والدعاء والصالة، فسبحان اهللا كم يصبر عباده

كان غريه ألصابه اجلنون أو أمراض نفسية مزمنة لكنه اإلميان إذا 
  .خالطت بشاشته القلوب فيصنع حينئذ ما يشبه املعجزات

  :بعد الشدة الفرج

مث بدا لدولة الطغيان الفرنسية أن تعيده إىل فرنسا، فأتت به   
سفينة من اجلزيرة ومرت بعدن للتزود فتسامع الصاحلون من اليمنيني 
والعراقيني والفلسطينيني يف عدن مبرور سفينة اخلطايب فأبرقوا ملصر 
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السفينة، وطلبوا من املكتب املغريب فيها أن حيتالوا إلنزال اخلطايب من 
وهو أول - فدبر األستاذ عبدالرمحن عزام األمر  ،وكانت سفينة جتارية

 دبر -رئيس للجامعة العربية، ومن العاملني حنسبه كذلك واهللا حسيبه
، وصعد برجال إىل ١٩٤٧مع امللك فاروق وكان ذلك سنة  األمر

ه السفينة وطلبوا من قائدها أن يرتل اخلطايب ملقابلة امللك والسالم علي
هو وأخوه وعمه عبدالسالم، فمشت احليلة على القبطان، ومسح 
بنـزول اخلطايب، فأبقته مصر عندها، وهنا قامت قيامة فرنسا وثارت 
لكن بعد فوات األوان، ومن الطريف أن فرنسا امت مصر باخليانة 

هم أهل اخليانة والغدر الذين  نكثوا عهدهم مع فوالغدر، سبحان اهللا 
  .إحدى وعشرين سنة اخلطايب ونفوه

واتصل اخلطايب بدعاة مصر وفضالئها وكبارها وعلى رأسهم   
األستاذ اإلمام حسن البنا رمحه اهللا، وأعجب به وبدعوته، وملا وصله 

يا ويح مصر واملصريني مما سيأتيهم من قتل : خرب اغتياله بكى وقال
  !!ليس هللا ويل البنا، قتلوا ولياً من أولياء اهللا، وإن مل يكن البنا ولياً ف



 

 ٨١  

  

واتصل مبكتب املغرب العريب يف القاهرة حيث عينوه رئيساً 
له، وأخوه كان نائباً له، وعمل مع أعضائه لتخليص بالدهم من 
االستخراب األجنيب البغيض، وهكذا الداعية ال يفتر وال يقعد، فبعد 
إحدى وعشرين سنة من النفي والعزل عاد األسد إىل عرينه، واتقدت 

اليت أطفأها الطغيان، واتصل باملغاربة، وباحلاج أمني احلسيين الشعلة 
  .ومجيعة الشبان املسلمني ومجاعة اإلخوان املسلمني

يف انقالب يوليو  مجال عبدالناصر مث ملا جاء الطاغية اهلالك
مبصر فترت العالقة بني اخلطايب والثائرين، وكيف  ١٩٥٢املشؤوم سنة 

ق من موائد الشيوعية والرأمسالية، يلتقيان وهؤالء منهجهم االرتزا
وطريقهم هو القهر واالستبداد، وعملهم هو إفساد البالد والعباد، 
وهذا طريقه اجلهاد يف سبيل اهللا، ومنهجه اإلسالم، وعمله دعوة يف 
سبيل اهللا ؟ فكانت النتيجة أن أمهله املسؤولون املصريون وضيقوا عليه 

ومل تذكره وسائل  ١٣٨٢/١٩٦٢اخلناق فمات يوم مات سنة 
  .اإلعالم بكلمة، ومل يؤبن التأبني الالئق به



 

 

 

٨٢  

لكن هكذا كل عظيم من الرجال ميوت يف هذا الزمان فقلما 
ينال ما يستحقه من إبراز لعمله، وإظهار ملآثره، وبيان جلهاده ودعوته، 

 -إن شاء اهللا-لكن ال يضره أن العبيد أمهلوه ومالئكة السماء 
فيه إمخال سريته إذا كانت مكتوبة يف املأل األعلى استقبلوه، وال يؤثر 

  .حبروف من نور بإذن العزيز الغفور

وحنن لن نيأس أبداً إن شاء اهللا تعاىل، ففي اإلسالم عشرات 
اآلالف من األبطال من أمثال اخلطايب، وسيكون لإلسالم دولة بإذنه 

@  M>  =  <?      B  A  تعاىل على أيدي هؤالء األبطال،

D  C  L .  



  رارـأبو األح -٦
  حممد حممود الزبريي

١٣٨٤ -  ١٣٣٧  
١٩٦٥ -  ١٩١٩  

  

العشـرين  / هو أبرز الشخصيات اليمنية يف القرن الرابع عشر 
،  ١٣٨٤/١٩٦٥، وقتل سـنة   ١٣٣٧/١٩١٩امليالدي ، ولد سنة 

وأربعني سنة فقط لكنها كانت حافلـة جبليـل العمـل     بعاًفعاش س
  .وعظيمه

لبالد العربية ختلفاً يف القرن املاضـي ، يف  كانت اليمن أكثر ا
كل جوانب احلياة تقريباً ، إال أا كانت خمتلفة عن سائر تلك البالد 



 

 

 

٨٤  

بقاء أكثر أهلها على فطرة سـليمة ، وأن أرضـها مل   : بأمرين اثنني 
، وحاهلا مثل حـال  )يف قسمها الشمايل(يطأها مستخرب أجنيب قط 

م البالد مجود ثقايف وفكري ، وكانت وكان يع ،البالد السعودية آنذاك
تدار بنظام غريب ، فال وزارات ، وال نظام مـايل ، وال ختطـيط ،   
واقتصادها ضعيف ، وجنوب اليمن كانت مستخربة بريطانية ، وأهل 

طبقة السادة آل البيت ومنهم احلكـام،  : البلد موزعون على طبقات 
  .مث طبقة العمال الدنيامث القضاة والعلماء، مث التجار ، مث الزراع ، 

واملدارس قليلة جداً ، واخلدمات الصحية تكاد تكون منعدمة 
، والتنقل على اجلمال والبغال واحلمري يف األغلب ، واليمنيون يعانون 

واألمراض تفتك م وال مستشـفيات ، والبلـد   %) ٩٧(من األمية 
يصـف   تعاين من جماعة يف كثري من أجزائها ، وقد قال أحد الغربيني

إن مصر متخلفة عن أوروبا مائة عام ، أما اليمن فإا ": اليمن آنذاك 
وكالمه وإن كـان فيـه    "!!ال زالت تعيش يف عصر ما قبل التوراة 

  . مبالغة لكنه يصف جوانب من الواقع وصفاً صادقاً



 

 ٨٥  

  

وكان الزبريي رمحه اهللا تعاىل من طبقة الشباب املتطلعني لإلصالح ، 
متصلة جبهود املصلحني اليمنيني ابتداء من إبراهيم وهي طبقة جهودها 

واحلسـن اجلـالل واألمـري     باملَقْبليمروراً  ٨٤٠الوزير املتوىف سنة 
الصنعاين وانتهاء خبامتة املصلحني مـن العلمـاء العـاملني أال وهـو     

، وكان أولئك املصلحون قد حـاولوا   ١٢٥٠الشوكاين املتوىف سنة 
صبية الزيدية الشيعية ونشـر الـوعي يف   بكل جهدهم التقليل من الع

اتمع ، فتطلع إىل عملهم الزبريي وأصـحابه ممـن يتطلعـون إىل    
  .اإلصالح

وهناك عامل آخر مؤثر يف مسـريم اإلصـالحية أال وهـو    
اطالعهم على جتارب اإلصالح يف العامل اإلسالمي وعلـى رأسـها   

من الـدعاة   جتارب األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا والبنا وغريهم
  .واملصلحني

الزبريي وصحبه بأعمال شـوقي وحـافظ إبـراهيم     وتأدب
  .والرافعي والعقاد وغريهم



 

 

 

٨٦  

/  ١٣٣٧ولد الزبريي يف بستان السلطان يف صـنعاء سـنة   
، وبستان السلطان حي منسوب إىل السلطان طغـتكني بـن    ١٩١٧

أرسل أخاه حاكماً على الـيمن أواخـر   أيوب أخي صالح الدين الذي 
رن السادس اهلجري ، وأسرته أسرة عريقة يف التأليف والقضاء ، وأبوه الق

  .قاض يف امة ، ومات وعمر ابنه عشر سنوات فنشأ الزبريي يتيماً

  .والزبريي ينتمي إىل قرية الزبريات من أرحب من قبيلة بكيل

حفظ القرآن وجوده على قراءة نافع وعلى رواية حفص منذ 
سن يف اإلمامة جيذب الناس إليـه يف  سن مبكرة ، وكان له صوت ح

  .مسجد التقوى ، ودرس علوم اللغة على عدد من العلماء

وملا بلغ عشرين سنة رافق األمري علي بن عبداهللا الـوزير إىل  
احلجاز للحج ، مث إىل القاهرة حيث حدث حتول كبري يف حياته ألنـه  

دار العلوم فيها ،  رأى فيها نشاطاً سياسياً وأدبياً كبرياً ، ونزل طالباً يف
ونظم قصائد شعرية وقد كان شاعراً فحالً ، شعره من الطبقة األوىل، 



 

 ٨٧  

  

ومن مميزات شعره اليت ميزته  حىت عن شوقي أنه كان يفيض باملقـت  
للطغيان والتنديد باالستخراب واليهود واملطالبة باإلصالح ، وكـان  

  .يلقي شعره يف الكلية واحملافل األدبية

لذي قربه وكان يرى فيه أمالً إلقامـة احلكـم   واتصل بالبنا ا
سنة ، ويف هـذا   ٢٢اإلسالمي الصحيح يف اليمن ، هذا كله وعمره 

  .دليل كبري على نبوغه املبكر

مكث يف القاهرة ثالث سنوات عاد بعدها إىل اليمن منتصف 
مرحباً به من طالا وعلمائها ، واستقبله اإلمام  ١٣٦٠/١٩٤١سنة 

قدم له الزبريي مشروعاً عن األمر باملعروف والنـهي  حيىي يف جملسه، و
مادة ، وأحاله اإلمام للسيد زيـد   ٣٧صفحة حتوي  ٢٢عن املنكر يف 

بن علي الديلمي الرئيس األول لالستئناف العايل ، وشـكلت هيئـة   
  .قضائية لدراسته ورفع  تقرير عن الربنامج وصاحبه



 

 

 

٨٨  

امع الكبري خطب الزبريي خطبة بليغة يف اجلويف ذلك الوقت 
يف صنعاء نقد فيها الظلم واألوضاع السائدة فأمر اإلمـام بسـجنه ،   
وسجن جمموعة معه من املطالبني حبقوق الشعب ، فمكث يف السجن 

  .قرابة عشرة أشهر

مث كتب من سجنه قصيدة استعطف ا اإلمام وويل عهـده  
  .أمحد بن حيىي حاكم تعز فأطلقه اإلمام حيىي

ليكون إىل جواره هو وزيـد املوشـكي    مث طلبه األمري أمحد
والشامي وخطيب اليمن أمحد حممد نعمان ، وكان أمحد يشـاطرهم  
مهومهم ظاهراً ويطارحهم الشعر ، ويأمر بإخراج املساجني مـن رواد  
اإلصالح تودداً وتقرباً إىل اإلصالحيني ، ولقب الزبريي بأمري الشعراء 

أريـد أن  : لفوا وقال أمحدونعمان بأمري اخلطباء ، لكن سرعان ما اخت
فهرب الزبريي ومن معه !!  أتقرب إىل اهللا بدماء هؤالء األدباء اجلدد 

حيـث اجتمـع اإلصـالحيون     ١٣٦٣/١٩٤٣إىل عدن أوائل سنة 



 

 ٨٩  

  

وانتخبوا الزبريي رئيساً حلركتهم يف عدن ، وأفاض يف شعره يف عدن 
  .باملطالبة باإلصالح واحلرية ورفع املظامل

ليمينة الكربى، وكان لإلصـالحيني اجتمـاع   أنشأ اجلمعية ا
هيئة النضال : باسم نادي األحرار اليمنيني، وكان يف الشمال تنظيمان

يف صنعاء وهيئة اإلصالح يف إب، وكان للتنظيمني اتصال باحلركة يف 
صنعاء فجمعهم الزبريي كلهم يف اجلمعية اليمنية الكربى ، ويف تلـك  

بدى استعداده لإلصالح ، لكن احلركة أمحد عدن وأ اإلمام األثناء زار
طالبته جبملة أمور كربت عليه ، ومل تنجح حماولة التوفيق بني أمحـد  

  .واإلصالحيني

أنشأت احلركة عدة صحف يف عدن والقاهرة، وانضم إليهـا األمـري   
سيف احلق إبراهيم بن حيىي يف عدن ، وألقى بياناً قويـاً يف افتتـاح   
اجلمعية اليمنية الكربى ينعي فيه اليمن وجهه إىل الشعب وإىل اجلامعة 
العربية ، فاتصل اإلمام حيىي جبورج السادس ملك بريطانيا وشكا إليه 



 

 

 

٩٠  

ـ  ما جير ب زي فسحب اإلجنليز ترخيصهم حلزب األحرار فانشـق احل
على نفسه، وعاد بعض أفراده إىل تعز حيث سجنهم أمحد ، مث والهم 

  .مناصب صغرية

أعدم أمحد منهم مجاعة منهم  ١٣٦٧/١٩٤٨مث يف ثورة سنة 
زيد املوشكي ، وبعض املؤرخني يربر خروج البعض بأنه أمر خمطط له 

  .وليس انشقاقاً

اجلزائري الفضـيل   املناضل الوقت جاء من القاهرة ويف ذلك
الورثالين بتنسيق وتوجيه من اإلمام البنا، وأنشأ شركة للسـيارات يف  
صنعاء أتاحت له االتصال بيحىي والتردد إىل عدن حيث يقيم الزبريي 
، وأثر الفضيل يف الزبريي تأثرياً بالغاً ، وعده الزبريي واحـداً مـن   

أن جيمـع بيوتـات مهمـة يف     الفُضيلستطاع عمالقة اإلصالح ، وا
آل الوزير وآل املتوكل وآل النعمان وآل شرف الـدين ،  : األحرار 

وشارك الفضيل والبنا والزبريي ومن معه يف إعداد امليثـاق الـوطين   



 

 ٩١  

  

املقدس الذي أظهر اإلسالم شريعة مصدراً وحيداً للحكم ، والشورى 
  . أساسه والنظام أسلوبه

 ١٩٤٨/ ١٣٦٧ى اإلمام حيىي وقتـل سـنة   قامت الثورة عل
استعجاالً من بعض أفراد اإلصالح وكان هذا أكرب خطأ وقـع فيـه   
رجال الثورة ، ذلك ألن حكم األئمة قد رسخ يف اليمن قروناً فـأن  
يقتل هذا اإلمام على هذا النحو فهذا ال يرضي أحداً حـىت الـزبريي   

عامل كبري يف تأليـب  نفسه ، وقتلوا حييي بعد أن جاز الثمانني وهذا 
  .القبائل على رجال الثورة بعد ذلك

وقام عبداهللا الوزير ومسى نفسه إماماً على اليمن ومسى عليـاً  
ابنه ولياً للعهد ، وأرسل طلباً للجامعة العربية بإرسـال وفـدها إىل   
صنعاء من أجل تثبيت حكمه، لكن أمحد استطاع تأليب القبائل على 

وصر يف صنعاء، وفشلت الثورة، وقتل أمحد الوزير ورجال الثورة، وح
  .عدداً كبرياً من األحرار، وقتل عبداهللا الوزير



 

 

 

٩٢  

وهرب الزبريي إىل باكستان اليت قضى فيها مخس سـنوات  
صعبة، ومن العجيب أنه كان قد اضطرته األحـوال لبيـع األقفـال    

  .واملفاتيح يف صندوق يضعه على صدره

وقه لقيه الشاعر الكـبري  ويف ليلة من الليايل وهو جيول بصند
عمر اء الدين األمريي سفري سوريا يف باكستان فرجاه الـزبريي أن  
يكتم اخلرب لكن األمريي أخرب الرفاعي سفري األردن يف باكستان فأبلغ 
امللك عبداهللا بن احلسني فاتصل باإلمام أمحد يف اليمن وعرض عليـه  

العفو إال أن يشمل  العفو عن الزبريي فوافق أمحد لكن الزبريي رفض 
  .اجلميع

واتصل بالزبريي شيخ اإلسالم شبري العثمـاين الباكسـتاين،   
والقاضي حممد العمري من قبل اإلمام أمحد يطلبان منه العودة وأقسم 

وع إطالق أمحد أن يضعه يف أحسن املراكز لكنه رفض واشترط للرج
  .السجناء وإصالح األوضاع



 

 ٩٣  

  

العثماين  أستاذاً جبامعـة  مث عمل بوساطة شيخ اإلسالم شبري 
كراتشي، وعمل مذيعاً بصوت باكستان العريب وأقلع عنه الفقر برهة 
من الزمن، لكن وفاة شيخ اإلسالم ووفاة وزير التعليم أرجعتـاه إىل  

  .سابق عهده من الفقر والضنك والعيش يف كوخ حقري

اتصل بسفريها  ١٣٧٢/١٩٥٢وملا قامت الثورة يف مصر سنة 
لوهاب عزام ووافقت مصر على عودة الـزبريي إليهـا ،   الشاعر عبدا

ومن صوت العرب حتدث إىل اليمنيني ، وأنشأ االحتاد اليمين الـذي  
لكن ملا عارض أمحد الوحـدة   ١٩٥٦/ ١٣٧٦عطله عبدالناصر سنة 

بـأرجوزة مشـهورة مسـح     ١٣٧٨/١٩٥٨بني مصر وسوريا سنة 
عي ، لكن فترت عبدالناصر لالحتاد باستئناف نشاطه الصحفي واإلذا

وذلك ألن الزبريي كان مسلماً  ؛فيما بعد العالقة بينه وبني عبدالناصر
صحيح اإلسالم ، داعية إىل اهللا، مكافحاً عن دينه ومثله ال يطيقه ذلك 

  .الطاغية



 

 

 

٩٤  

مكث الزبريي يف القاهرة عشر سنوات احتضن فيها الطلبـة  
إىل دينهم وقضـايا   اليمنيني منفقاً وقته وأكثر مرتبه عليهم ، شاداً هلم

وطنهم ، وكان الشيخ الزنداين من أحب الطلبة إليه وقد الزم الزبريي 
  :)٢(حىت استشهاده ، يقول عنه الشيخ الزنداين وكان معه يف القاهرة

لقد وجدنا شيخنا، لقد وجدنا من يصلح أن يكون قائداً لنا "
يف بيته  وموجهاً، وتعرفنا عليه، واطمأنت نفوسنا إليه، وأخذنا نزوره

  ."وإذا بنا نكتشف عمالقاً من العمالقة

  :قال له الزبرييهذا وقد 

لقد كنا نتحرك يف احلركة الوطنية وكنا نرجو من شبابنا أن "
يكونوا هم املدد لنا ولكن سبقتنا األحزاب هذه إلـيهم ، وأصـبحنا   

أخـذم األحـزاب    -وهم أبناؤنـا -ألن اجلنود  ؛زعماء بغري جنود
اليا، وأصارحكم وأقول إن سبب ذلك أننا قصرنا يف ونظمتهم يف اخل

                                                             

  .استقيت هذا من شريط مسجل للشيخ الزنداين ترجم فيه للزبريي) ٢(



 

 ٩٥  

  

تربية أبنائنا يف االحتاد اليمين تربية إميانية إسالمية ، لـذلك مـن اآلن   
  ".سنصلح ما أفسدنا

وكان يأخذ الشباب من الدقي إىل األهرام مشياً على األقـدام وهـي   
شونة ال بد من اخل: ملاذا يا أستاذ ؟ فيقول : مسافة طويلة فيقولون له 

  .، ال بد من الرجولة ، ال بد من الزهد والتقشف

  :مث يقول الزنداين

وجدنا شيخاً أنشط من الشباب فطاوعناه، مث صرنا نذهب إىل 
بيوت الطالب نطرقها باباً باباً مشياً ال نركب لنـوفر الفلـوس، مث   
استجاب له عدد من الطالب الذين كانوا يدرسون يف القاهرة وبايعوه 

  .اً هلم ، وكانت حركة سريةأميناً عام

على البدر رجع الـزبريي إىل   ١٩٦٢/ ١٣٨٢بعد ثورة سنة 
اليمن بطلب من الضباط الثوار الذين كانوا حباجة لشخصـية مثـل   



 

 

 

٩٦  

الزبريي تضفي على حكمهم شرعية حيتاجوا وسط أجـواء مليئـة   
  .خبصوم الثورة من امللكيني

يراً للمعارف ، واستقبل يف صنعاء استقبال الزعماء ، وعني وز
لكنه وجد يف اليمن خليطاً من األحزاب اليت هي امتـداد ألحـزاب   
اجلنوب الضالة ، ووجد شعباً ممزقاً ، ووجد خلالً يف الثورة وضبطها، 

  .فاعتزل الوزارة، وآىل على نفسه أال يهدأ حىت تنصلح األوضاع

وقرر ضباط الثورة أن جيندوا الشعب يف تنظيم شعيب، وأوكلوا 
التنظيم ال بد له من مقـرات ومـوجهني   : إنشائه للزبريي، فقالأمر 

فمقراتنا املساجد وأعضاء التنظيم هم املصلون، واملوجهون هم األئمة 
واخلطباء والعلماء، وجعل قاعدة االنطالق اجلامع الكبري يف صـنعاء ،  
وكان يدخل احلارات وينادي الناس فيجتمعون يف املسـجد فيأخـذ   

يطلب منهم أن خيتاروا أميناً للتنظيم وأميناً للـدعوة  عليهم اليمني ، و



 

 ٩٧  

  

وأميناً لالتصال، فأمني الدعوة عامل، وأمني االتصال شاب، مث هنـاك  
  .االثنني واخلميس، فاستقطب ذا علماء صنعاء: جلستان يف األسبوع

وعمل أعماالً شعبية جيدة من تنظيف احلارات، واسـتقبال  
حتفيظ القرآن، وتسـامع بـذلك    متطوعي األطباء ، وإقامة حلقات

القبائل فطلبوا من الزبريي أن يدخلهم يف هذا التنظيم الشعيب إعجابـاً  
  .بأعماله

وقد انزعج الروس من هذا التنظيم اجلديد فطلبوا من القيـادة  
إيقافه فصدر األمر بوقف العمل بـالتنظيم فـانزعج   ) املصرية(العربية 

ر شـعيب يضـم امللكـيني    الزبريي لكنه مل ييئس ، وطلب عقد مؤمت
واجلمهوريني ، واستطاع أن جيمعهم يف عإحدى مناطق اليمن -ران م

حيث أرسلت القبائل ممثليها ، وأرسـل   -الشمايل القريبة من صنعاء
  .العلماء ممثليهم ، وأرسلت سائر النواحي من ميثلها



 

 

 

٩٨  

وعقد املؤمتر وحضر ممثلون من اجليش ، وقرر املؤمترون إلغاء 
العسكرية وتكوين احملاكم الشرعية ، وتكوين جيش  شعيب من احملاكم 

ألف مقاتل يؤازر اجليش الرمسي ، وصدر قرار بتكـوين جملـس    ٢٨
للشورى وقرارات أخرى لضبط القضايا املالية وبعض األمور السياسية 

  .الداخلية واخلارجية

واتفق املؤمترون على كيفية لتحويل القرارات من الـورق إىل  
طريق تكوين حكم برملاين تكون املسؤولية فيـه لـرئيس    الواقع عن

الوزراء، وفوض اتمعون الزبريي الختيار رئيس للوزراء، ووافق مجيع 
أركان الدولة اليمنية على قرارات مؤمتر عمران لكن السالل كـان يف  
القاهرة، فلما عاد كان خمالفاً لبعض القرارات لكنه حتـت الضـغط   

هر وماطل مماطلة كبرية فلم ينفذ مـا اتفـق   الشعيب استجاب يف الظا
عليه، والسبب يف هذا أن املصريني مل يكونوا يرغبون يف تنفيذ هـذه  

  .القرارات وهم قوة السالل واعتماده كان عليهم



 

 ٩٩  

  

وملا خاب أمل الزبريي يف السالل أنشأ حزب اهللا ليجمع فيه 
باغتياله ، اجلمهوريني وامللكيني لكنه مل يستمر إال ثالثة أشهر انتهت 

واغتيل وهو مستعد لعقد مؤمتر يف خر عاصمة قبائل حاشد اليت كان م
من أجل  -رئيس جملس النواب اليمين السابق-زعيمها عبداهللا األمحر 

كتابة دستور جديد لليمن، فاغتيل يف جبال بط  وهو خـارج مـن   ر
فأرجو  ١٩٦٥ /١٣٨٤سنة  يف ذي احلجة املسجد بعد صالة اجلماعة

ون قد نال الشهادة رمحه اهللا، قتل بعد أن خافه امللكيون الـذين  أن يك
فاجأهم  بالدعوة يف معاقلهم ، وبعد أن كرهه اجلمهوريون وشـنعوا  
عليه يف وسائل إعالمهم ، وبعد أن ضايقه املصريون أميـا مضـايقة ،   
ووفاء للزبريي اجتمع الشعب يف مؤمتر  وقرروا أن يكون الدسـتور  

م ، مث أصبحت الثورة بني مد وجزر إىل أن قيض اهللا قائماً على اإلسال
لليمن رجاالً ثبتوا فيه اإلسالم وأبعدوه عـن النــزعات الناصـرية    

  .والقومية والشيوعية

كانت حياته قصرية إذ عاش حوايل ست وأربعني سنة فقـط  
لكنها كانت مليئة جبالئل األعمال، وكان زاهداً يؤثر الزهد يف شـأنه  

له الضباط بعد الثورة أثاثاً من مرتل اإلمام فـرفض   كله ، فقد أحضر



 

 

 

١٠٠  

شيء منه، وأصر يف وزارته أال يأخذ من مرتبه شيئاً فوق حاجته  أخذ
الذي كـان  -فمات وهو مدين ، ومنحته اجلالية اليمينة يف السودان 

مبلغاً يستعني به على العيش فأصر  -يزروه من أجل الدعوة واإلصالح
علي بن عبـداهللا الـوزير مـدح امللـك     على إرجاعه، وملا حج مع 

عبدالعزيز بقصيدة اهتز هلا ابنه سعود فأعطاه بضعة آالف من الرياالت 
  .وكانت مبلغاً كبرياً آنذاك  فرفض العطية وأرجعها

والزبريي رائد كبري من رواد اإلصالح يف اليمن فهو أول من 
منظمة، تقدم إىل اإلمام حيىي بربنامج إصالحي، وأول من قاد معارضة 

وأول وزير للتربية والتعليم، وأول من أنشأ حزباً، وقد رأى نفسـه يف  
من ساهم بقوة  -إذن-بيده جبالً ضخماً فيتساقط فهو الرؤيا أنه يهز 

  .يف إسقاط احلكم اإلمامي

له أربعة كتب يتضح فيها فهمه للمنهج اإلسالمي ومشوليـة  
عن الغزو الفكري  دعوته، ومسوها على الوطنية واحلزبية، وفيها حتدث

وضرورة األخذ بالعلوم احلديثة، وله ديوانا شـعر، وآالف املقـاالت   
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والبحوث واخلطب ، قال عنه الشيخ عبدايد الزنداين وكانا مصاحباً 
  : له مدة طويلة

له قدرة بارعة على جتميع الناس على اخـتالف انتمـاءام   "
آرائهـم، أحبـه    احلزبية أو القبلية ، يبش يف وجوههم، ويستمع إىل

  ".خصومه وأصدقاؤه

ومن ريادته الواضحة أنه أنشأ أول مؤمترات شعبية يشـهدها  
العامل العريب كله ورمبا اإلسالمي أيضاً وهذا عجيـب أن يكـون يف   
اليمن آنذاك، وكان الشعب جيتمع ويقرر بنفسه ماذا يريـد وترفـع   

هورية علـى  القرارات للتنفيذ إىل رئاسة اجلمهورية وتوافق رئاسة اجلم
ما يريده الشعب، كان هذا حدثاً فريداً وريادة جليلة من الزبريي رمحه 

هللا الذي أنشأ هذا النظام الفريد، ولو قُدر للزبريي أن ميتد به العمـر  ا
 .وميضي يف مشروعه هذا لتغري وجه اليمن، ورمبا املنطقة العربية كلها

ل هكذا كان الزبريي رمحه اهللا، وهكذا صنع وقـدم، وبـذ  
وضحى، فالذي يفهم اإلسالم فهماً صحيحاً ال ميكن لـه أن يقبـع   
مكانه يف ذل وهوان يأكل ويشرب وينام، ال يتحرك لفضائل األعمال 



 

 

 

١٠٢  

وال لعظائم األمور، إن الذي له هدف يف احلياة سام كالزبريي ال ميكن 
إال أن تكون حياته سلسلة متواصلة متشابكة مـن العطـاء والبـذل    

  .هللا الزبريي، وأعلى درجته، وأعظم أجرهوالتضحية، رحم ا



  الباحثة عن احلقيقة  -٧

  ة ـم مجيلـمري
  

إن أقدار اهللا يف خلقه عجيبة، وتصاريفه مدهشـة، وهدايتـه   
خللقه حتار فيها العقول، وال تدركها األبصار، فمهما أراد من شـيء  
حصل، وإذا قدر شيئاً وقضاه ال بد من وقوعه كما أمضاه، سـبحانه  

  .قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكونإذا 

كانت هذه مقدمة ال بد منها للحديث عن مرمي مجيلة ، تلك 
اليهودية األمريكية اليت هداها اهللا تعاىل لإلسالم يف سياق عجيـب ،  
وجذب مدهش ، ويف زمن مل يكن فيه لإلسالم رواج ، وال للمسلمني 

وال تقف دوـا   سوق نافقة ، ولكنها اهلداية ، ال تعرف احلواجز ،



 

 

 

١٠٤  

العقبات ، وتنفذ إىل القلوب نفاذ الشمس إىل األرض ، وتسـري إىل  
  .العقول سراية الضياء إىل الظالم

، ألبـوين   ١٩٣٤ولدت هذه املرأة العظيمـة يف نيويـورك   
وكـان   "مارجريت ماركوس"يهوديني من أصل أملاين ، وامسها كان 

اجلاهلية دليل على عناية اهللا لطريقة نشأا يف تلك البيئة املتلوثة بركام 
تعاىل ا ، فهي مل تذق اخلمر يف حياا ومل تلتق بالرجال ، ومل حتضر 

  .حفالت القوم ، وكل هذا عجيب من مثلها

وكانت وهي يف طفولتها حتضر الدروس اليت تقيمها مدرسـة  
األحد اليهودية ، وتسمع احلاخام وهو خيربهم بأن العرب واليهود هم 

اهيم اخلليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأمت التسـليم ،  أوالد إبر
فصارت تتمىن أن تذهب إىل فلسطني لرؤية أوالد عمها واالجتمـاع  
م ، مث إا صدمت بعد ذلك يوم رأت أبويها حيتفالن بقرار التقسيم 

، وجيمعان التربعات إلقامة الدولة املسـخ ، مث حيـتفالن   ١٩٤٧سنة 



 

 ١٠٥  

  

، فصارت تناقش أبويها بقوة ١٩٤٨هـ ١٣٦٧ بانتصار اليهود سنة
  .يف إقامة دولة اليهود على أحزان العرب وآالمهم ، فعجبا من كالمها

مث إا أقبلت على القراءة املطولة والعجيبة من فتاة مثلها، فقد 
قادا هذه القراءة إىل اهلداية، وأبعدا عن الغواية، وقـرأت أول مـا   

 املسلم حممد بيكتهول فتأثرت مبا قرأت، قرأت ترمجة القرآن للربيطاين
وكان لقوة الترمجة أثر يف حياا مل يزل، وقد قارنت بني هذه الترمجة 
وترمجة يوسف علي اليت وصفتها بأا ضعيفة وتربيرية، أي أن املترجم 
مل يستطع أن ينفك عن أسر النظرة الغربية وهو يترجم معاين كتـاب  

  .ة منها تدل على تعمق وفهماهللا تعاىل، وهذه مالحظة جيد

مث إا عثرت يف مكتبة نيويورك العامة على كتاب مشـكاة  
املصابيح مترمجاً إىل االجنليزية وهو كتاب يف احلديث النبوي الشريف 

طالب العلم منا كثرياً من ولو سألت !! فعكفت عليه حىت فرغت منه 
 -عنك قراءته دع-اب فلرمبا جهلوا عنوانه تاليوم ومثقفينا عن هذا الك
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ومن رمحة اهللا ا أا اطلعت على هذا القدر الكبري من األحاديث يف 
مرحلة مبكرة ، فهذا االطالع الواسع محاها من القرآنيني وضالالم، 
واستطاعت أن تفهم اإلسالم فهماً جليالً باطالعها على مصـدريه،  

  .واالغتراف من معينهما

معة نيويـورك، كليـة   واصلت مرمي دراستها اجلامعية يف جا
اآلداب لكنها مرضت فانقطعت عن الدراسـة سـنتني، وتناوشـتها    
الوساوس يف مرضها من كل جانب حىت أحلـدت مـدة، لكـن اهللا    

الذي أوصلها إىل اهلدايـة بعـد    تداركها مبزيد من القراءة واالطالع
  .ذلك

والعجيب أا استطاعت متها ودأا أن تتصل بشخصـيات  
القدر يف عصرها ، فقد أرسلت للبشري اإلبراهيمـي يف  إسالمية رفيعة 

اجلزائر، وسعيد رمضان يف جنيف، ومعروف الـدوالييب يف سـوريا،   
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وقد  ، عاًياهللا عليهم مج ةواألستاذ سيد قطب يف سجنه بالقاهرة، رمح
  .دهلا األستاذ سعيد رمضان على األستاذ سيد وطلب منها أن تراسله

أخرى، لكن كانت نقطة  وأرسلت رسائل عديدة لشخصيات
التحول يف حياا هي صلتها باألستاذ املودودي رمحه اهللا تعاىل، وقـد  
عرفته بقراءا مقالة يف جملة إسالمية كانت تصدر يف جنوب أفريقيـا  
وأيضاً كان األستاذ سيد هو الذي نصحها باالتصال باملودودي، وقد 

عنوانـه يف  أعجبت باملقالة جداً، وأرسلت لألستاذ رسـالة علـى   
باكستان، فما راعها إال جميء اجلواب بعد قرابة شهرين فسرت به أميا 
سرور، واستمرت املراسالت بينهما قرابة ثالثة سنني وكانت تنقل له 

  .يف مراسلتها ما يقال عنه يف إعالم أمريكا وكندا

وهذه املراسالت اتضح منها عمق ثقاقة مرمي مجيلة إىل احلـد  
أسئلة متنوعة عن عدة شخصيات وناقشته مناقشة املدهش، فقد سألته 

مطولة يف أشياء بدرت منهم ، فعلى سبيل املثال سألته عن شـاه ويل  



 

 

 

١٠٨  

اهللا الدهلوي وهو من األعالم الكبار يف تاريخ اهلند ويعد مـن مجلـة   
اددين، حيث إا ظنت أنه أراد اختراع مذهب جديد خارج عـن  

ي أن الشاه أراد أن جيتهد يف تقريـر  املذاهب األربعة، فبني هلا املودود
  .ومل يكن كما ذهب ظنها املذاهب األربعة واالستفادة منها مجيعاً

إن إقبال نصـر   :وسألته عن إقبال الشاعر املشهور، وقالت له
القومية والوطنية يف شعره ، فصدقها األستاذ املودودي وأخربهـا أن  

  .هذا من األمور اليت بالغ  فيها إقبال رمحه اهللا

وسألته عن عبدالناصر وقالت إنه شخص يريد أن يعمل لنفسه 
وده الشخصي، وأن كل مساعداته ألفريقيـا وغريهـا تصـب يف    
مصلحته الشخصية، وهذا منها فهم دقيق يف ذلك الوقت العصـيب  
الذي طغت فيه مسعة عبدالناصر على مفاهيم كثرية وكانت شخصيته 

ثر الناس، فأن تفهم مرمي مجيلـة  القوية ودعاواه القومية قد ضللت أك
شخصية عبدالناصر ذا الوضوح يف آخر اخلمسينات فهذا يعد فهمـاً  

  .متقدماً



 

 ١٠٩  

  

وسألته عن أتاتورك واملآسي اليت صنعها يف تركيا، وهلا قـول  
ه ليس مببالغة أن نقول إن مـا  إن": مجيل يف النورسي حيث قالت عنه

رجع إىل اجلهود املثابرة لبديع من اإلميان اإلسالمي يف تركيا إمنا ي تبقى
  ".الزمان النورسي

وسألته عن القاديانية اليت كانت آنذاك يف بدايـة انتشـارها   
وتأسيسها مساجدها الضرار يف أمريكا، وهذه األسئلة واملناقشـات  

جرت يف زمن يهوديتها، وهذا عجيب، فهي قد وصلت إىل كلها قد 
افة وهي يهودية مل يصل مستوى رفيع من الفهم والنضج والوعي والثق

  !!إليه أغلب املسلمني 

حيث مل يهمـل   -رمحه اهللا تعاىل-وانظروا إىل مهة املودودي 
الرد على رسالة امرأة يهودية على كثرة أشغاله، فكان يف الرد علـى  

شـرح اهللا  الرسالة، وعلى رسائلها كلها بعد ذلك خري كثري؛ فقـد  
 إىل إمام مسجد يففذهبت  ١٩٦١-١٣٨١يف سنة لإلسالم صدرها 

بروكلني يف نيويورك وهو داود فيصل وأسلمت على يديه، ومسـت  



 

 

 

١١٠  

نفسها مبرمي مجيلة، وابتدأت يف حياا مدة عجيبة كلـها ابـتالءات   
وحمن، فعلى سبيل املثال كانت تذهب إىل املسجد وتناقش املسـلمني  

وجاءهـا  !! الذين كانوا يغضبون من آرائها عن عبدالناصر وأتاتورك 
لب سعودي يف اجلامعة ليخربها أن على كل املسلمني أن يصلوا مع طا

النصارى يف كنيسة اجلامعة ، فإن مل يستطيعوا فعلى األقل حيضـرون  
  !!!دروس األخالق النصرانية يف اجلامعة 

لتونسي يف نيويورك فوجلته سعيدة به اورأت املركز التجاري 
وفوجئت بـامرأة  !!  لتفاجأ باخلمور متأل املركز من أرضه إىل سقفه

فرنسية موظفة يف املركز أخربا أن بورقيبة بدأ مرحلـة جديـدة يف   
  !!تونس ترك فيها الدين خلف ظهره 

اجلامعة تبحث عن عمل فـذهبت إىل  وكانت بعد خترجها يف 
املركز العريب يف نيويورك فما إن عرفوا أا كانت يهودية فأسلمت وأـا  

  .حىت أعرضوا عنها بعد مقابلة باردةر تعارض أعمال وأفكار عبدالناص



 

 ١١١  

  

وكانت تصلي اجلمعة يف املسجد، وقد اتفق الطلبة علـى أن  
يتداولوا اخلطب فيما بينهم، فلما وصلتها النوبة كتبت خطبة بديعـة  
رائعة عن وضع املسلمني وكيفية عالج أمراضهم، وألقاها أحد الطلبة 

ا ذكـرت القوميـة   نيابة عنها فقامت عليها قيامة سائر الطالب أل
  !!ورموزها بسوء وبينت أا علة العلل يف اجلسم اإلسالمي 

!! وكان هناك من الطالب من يشكك يف احلديث النبـوي  
  !!ومن كان يزين هلا طريقة أتاتورك ورو

 وهكذا تعرضت حملن كثرية يف عقيدا وفكرهـا وثقافتـها  
، وكانـت  خذالن وخذهلا املسلمون الذين كانوا حوهلا يف أمريكا أميا

  .خترب األستاذ املودودي بكل هذا

مث بعد ذلك أخربها والداها بأما سيتقاعدان قريبا ويتركـان  
ويسكنان يف شقة أخرى اليت ولدت فيها شقتهما ذات الغرف األربعة 



 

 

 

١١٢  

!! صغرية ، وأا ليس بوسعها أن تكون معهما وال بد أن تدبر أمرها 
  .عاماً فضاقت عليها الدنيا وقد كان عمرها آنذاك سبعة وعشرين

وكان األستاذ املودودي قد عرض عليها مراراً أن تنتقـل إىل  
باكستان لكنها كانت مترددة مث بعد كل الذي جرى عليها قـررت  

برسالة لطيفة أرسـلها إليهمـا   الذهاب، وأقنع املودودي أمها وأباها 
مـت  ابنتهما ستجد كل الرعاية واالهتمام، وفعـالً حز  أنوطمأما 

واجتهت إىل الهـور   ١٩٦٢ -١٣٨٢حقائبها وتركت نيويورك سنة 
فيا هلا من رحلة شاقة لكن اإلميان العظيم يذلل املصـاعب  !! بالباخرة 

واملشاق ، والغريب أا وقفت يف اإلسكندرية ونزلت من البـاخرة ،  
فصادفت مسجداً فصلت فيه ، فسأهلا اإلمام عن وجهتها فأخربته أا 

هل أنت : اكستان فما كان منه إال أن قال هلا غفر اهللا له ذاهبة إىل ب
  ! غبية لتتركي أمريكا ؟

فانظروا رعاكم اهللا إىل هذا اإلمام ومقدار فهمه وإىل صـرب  
  .مرمي مجيلة على ما واجهته



 

 ١١٣  

  

مث إا وصلت الهور وأحسن إليها األستاذ املودودي وأسكنها 
هو حممد يوسف خـان ،  مث إنه زوجها ألحد أتباعه و ،يف بيته سنتني

وهو متزوج وعنده مخسة من األوالد، لكن هذه املرأة العجيبة مل متانع 
يف التعدد ، وقد اقتنعت به وهي ما زالت يف أمريكا ، وكانت تغضب 
من املانعني له مثل بورقيبة أو من املربرين له تربيراً ضعيفاً، مث طبقتـه  

املودودي الـزواج   بنفسها يف الهور، ومن الطريف أا عرضت على
  .وهلا ابنان وبنتان واثنا عشر حفيداً!! منها لكنه اعتذر 

واحد، وهـي سـعيدة   وهي تعيش اليوم مع ضرا يف بيت 
حبياا، وراضية، فافهمن هذا يا أيتها النسوة الاليت تقمن الدنيا علـى  

  .بغريكن نواأزواجكن وال تقعدا إذا اقتر

إىل يوم الناس  ١٩٦٣ – ١٣٨٣وعاشت يف الهور من سنة 
هذا ومل خترج أبداً ، ومل تعد إىل أمريكا اليت يتمىن كثري منا الـذهاب  

  !! إليها والعيش فيها 



 

 

 

١١٤  

وعاشت حياة إسالمية رائعة ، وهي مشرفة علـى حلقـات   
نسائية يف بيتها ، وما زالت تكتب الكتب وترسل الرسـائل إىل اآلن  

ن تأيت للحـج لكنـها   حفظها اهللا ، وقد كلمتها باهلاتف ورجوا أ
اعتلت علي بضعفها وكربها ، وقلت هلا إن جميئك إىل اململكة سيكون 
له أثر كبري على املسلمات اللوايت سيعرفن قصتك أو عرفنها لكنـها  

: ما هي وصيتك للمسلمني فقالـت : اعتذرت حفظها اهللا، فقلت هلا
الثقافة  ادرسوا القرآن واحلديث، وال تتبعوا احلضارة الغربية، وادرسوا

  .اإلسالمية

  :مهمة يف حياا وقفات 

بقيت بضع سنوات وهي ملحدة متاماً بسبب أا مل جتـد دينـاً    .١
  . يشبع مها الثقايف والفكري والروحي حىت أضاء حياا اإلسالم

لبست احلجاب الكامل والتزمت به، فلقد رأيت هلا صورة وهي  .٢
ء، وهـذه  باجللباب األسود السابغ وال يظهر من جسدها شـي 

أعظم رسالة لكل املسلمات اللوايت يتساهلن يف لبس احلجـاب،  



 

 ١١٥  

  

به، فهذه كانت يهودية أمريكية فأسـلمت والتزمـت    ويتهاونّ
  .باحلجاب الكامل السابغ

حاولت أن تدعو والديها لإلسالم مراراًَ عندما كانت يف أمريكا  .٣
وبعد وصوهلا إىل الهور برسائل متعددة لكنهما رفضا، وماتـا  

، وهكـذا اإلميـان إذا متكنـت    ١٩٨٥/  ١٤٠٥رين سنة كاف
بشاشته من القلوب ال يستطيع صاحبه إال أن يدعو من حيب إليه 

  .وال يتصور قعوده عن تلك املهمة اجلليلة

وما زالت تؤلف حفظها -كتاباً  ١٤عدد كتبها اليت ألفتها قرابة  .٤
ة وكلها تفيض بروح وثابة ، وفهم متميز ، واطالع وثقاف  -اهللا

واسعة وأفردت كتاباً يف مأساة الفلسطينيني مسته أمحد خليـل،  
  .ونشره األستاذ املودودي يف باكستان

٥. تـا كانـت تراسـل    عد املودودي أعظم مفكري القرن على أ
شخصيات مثل األساتذة سيد قطب ومجلة غريه ذكرم لكم يف 

لثقافة ثنايا ما كتبته آنفاً ، وهذه شهادة حمترمة من امرأة واسعة ا
  .عظيمة االطالع مثلها



 

 

 

١١٦  

أظن أن القراء الكرام يوافقونين على عد هذه املرأة مـثالً كـبرياً    .٦
ومهماً يف الوصول إىل اهلداية عن طريق االقتناع الكامل الـذي  
تولد إثر قراءة مطولة وثقافة واسعة ومراسالت مع عدد كبري من 

ن تكون وهي ذا تصلح أ ،الشخصيات اإلسالمية رفيعة املستوى
ثقافـة الكثـرة   مثالً رائعاً لبنات جنسها اللوايت يقرأن قلـيالً، و 

  .الكاثرة منهن ضعيفة، بل ضعيفة جداً

أعظم التبعة امللقاة علينا يف إيصال اإلسالم لكل وأخرياً أقول ما 
  !!ممن يبحث عن احلق ويريده ؟أمثال مرمي مجيلة  إذ كم فيهم من ؛البشر

يف أمريكا ملن أراد أن يتصل به،  وهذا هاتف ابنها حيدر خان
وهذا رقمها يف الهور وأرجو من كل القراء أن يتصلوا ا ويهنئوهـا  

  !!التهنئة املتأخرة 

٠٠١٤٢٣٤٨٥١٤٣  

٠٠٩٢٤٢٧١٥٥٧٠٢  

 Haiderkhan@hotmail.comوهذا بريد ابنها االلكتروين 

mailto:Haiderkhan@hotmail.com


  الم ـشيخ اإلس -٨
  مصطفى صربي التوقادي

١٣٧٣ -  ١٢٨٦  
١٩٥٤ -  ١٨٦٩  
  

انت تركيا عاصمة للخالفة والسلطنة أربعة قرون ونيف، ك  
ومن قبل ذلك ظلت قرنني ونيف شوكة يف حلق الكفار، وفتح 
السلطان حممد عاصمة الدنيا آنذاك القسطنطينية، ومحى اهللا بالعثمانيني 
اإلسالم واملسلمني قروناً طويلة، ونفع م كثرياً، وأدخل يف اإلسالم 

 على أيديهم الضالني، ووصل األذان والتكبريعلى أيديهم ماليني من 



 

 

 

١١٨  

وهلذه الدولة مآثر ال حتصى، وأعمال ال  ،"البلقان"إىل قلب أوروبا 
  .حتصر وال تستقصى

لكن سنة اهللا تعاىل ال تتخلف، فقد ضعف السالطني وأخلدوا 
إىل األرض، ونسوا أن اجلهاد عليهم فَرض، ورضوا بالتمدد اليهودي 

لطوراين يف أراضيهم اوناً مث ضعفاً، وحاول واملاسوين والقومي ا
السلطان عبداحلميد إنقاذ الدولة لكن الرياح مل تكن مواتية، والعقبات 

  .كانت كبرية وصعبة

مث عزل السلطان وتوىل بعده من ال حول له وال طول، 
وتربعت مجعية االحتاد والترقي املاسونية على عرش البالد، ومن مث جاء 

الضال األكرب مصطفى كمال الذي ألغى السلطنة سنة الذئب األغرب، و
، وأعلن البالد مجهورية إحلادية ضالة، ١٩٢٤مث اخلالفة سنة  ١٩٢٢

وأمر بإلغاء األذان بالعربية وإجبار النساء على السفور والرجال على 
لبس القبعات، وألغى احلرف العريب الذي كانت تكتب به اللغة 



 

 ١١٩  

  

 ،مات العربية من اللغة التركية، ومنع احلجالتركية وألغى كثرياً من الكل
  .وغرب الشعب التركي متاماً

ويف هذه املدة الكاحلة عاش شيخ اإلسالم مصطفى صربي 
  .أفندي رمحه اهللا تعاىل

، ونشأ طالباً ١٢٨٦/١٨٦٩ولد يف توقاد من األناضول سنة   
يف كنف املذهب احلنفي الغالب يف تركيا، وصار مدرساً يف جامع 

ن حممد الفاتح وهو يف الثانية والعشرين من عمره وكان أصغر السلطا
املختارين لتويل هذا املنصب، وهو دال على نبوغ مبكر الشك، 

  .ضخم عددوأجاز مخسني طالباً وهو 

واختاره السلطان عبداحلميد رمحه اهللا تعاىل ليكون أميناً ملكتبة 
ينة اليت كان قصره قصر يلدز، وهذا أتاح له أن يطلع على الكتب الثم

  .إخراجها خارج القصر من قانون حفظ التراث ميانع



 

 

 

١٢٠  

مث اختري نائباً عن بلدته توقاد يف جملس املبعوثان العثماين 
وجملس املبعوثان هو مثل جملس الشعب الذي ميثل فيه نواب خمتارون 

  .حكم الدولة العثمانية حتت من كل البالد اليت كانت

وهي جملة " بيان احلق"وكان آنذاك قد رأس حترير جملة 
  .تصدرها اجلمعية العلمية اليت كان يرأسها

وهي تضم صفوة علماء الدولة " دار احلكمة"وعني عضواً يف 
  .العثمانية آنذاك

  .وعينه السلطان يف جملس األعيان العثماين

  .وعني مدرساً للحديث الشريف يف دار احلديث

تابعة لدائرة وعني عضواً يف هيئة تدقيق املؤلفات الشرعية ال
  .إىل غري ذلك من الوظائف ١٣٢٣املشيخة اإلسالمية سنة 



 

 ١٢١  

  

لكن الذي لفت النظر إليه هو مقدرته اخلطابية اليت وظفها يف 
بيان عورات القوميني الطورانيني ونزعام اإلحلادية، وعورات 

نسبة إىل مجعية االحتاد والترقي املاسونية اليت -االحتاديني عموماً 
البالد عملياً بعد خلع السلطان عبداحلميد، رمحه اهللا أمسكت بزمام 

  .- تعاىل

والكالم يف هذه اجلمعية واالحتاديني يطول لكن خالصة 
أمرهم أم أغرقوا البالد يف قومية طورانية تركية مفرطة، وعدوا 
املسلمني من غري األتراك كالعرب واألكراد واأللبان يف مرتبة تلي 

ر العصبية اهلائجة اليت عجلت بإسقاط الدولة مرتبة األتراك، وأذكوا نا
ا، وخدع املسلمني بنيازي العثمانية، وإذهاب رحيها، وتفريق قو

وأنور وشوكت ومدحت وغريهم من زعماء االحتاديني ومدحهم مثل 
الشاعر حافظ إبراهيم وأثىن عليهم طائفة مث تبني للناس سوء صنيعهم 

  .لكن بعد فوات األوان



 

 

 

١٢٢  

أسس حزباً امسه االئتالف واحلرية، أسسه مع  وكان الشيخ قد
بعض إخوانه، وكان نائباً لرئيس احلزب والناطق الرمسي بامسه ورئيس 
املعارضة الربملانية، وملقدرته اخلطابية الفائقة صار أبرز الدعاة للحزب 
املروجني للسياسات املناهضة لالحتاديني والفاضحة هلم ولصالم 

استفاد الشيخ مصطفى صربي من موقعه يف املشبوهة باليهود، وقد 
ليكشف عورات هؤالء االحتاديني القوميني،  -الربملان–املبعوثان 

مث إىل أوروبا ليواصل  ١٩١٣فدبروا الغتياله، فهرب إىل مصر سنة 
التحذير من هؤالء وكشف عوارهم وكانت إقامته ببوخارست 

  .برومانيا

رومانيا يف احلرب  مث قبضت عليه اجليوش التركية أثناء غزوهم
العاملية األوىل وأرسلوه إىل استانبول، وظل معتقالً إىل أن انتهت 

  .احلرب زمية االحتاديني األتراك وفرار هؤالء االحتاديني



 

 ١٢٣  

  

وعينه السلطان وحيد الدين شيخاً لإلسالم يف الدولة 
–العثمانية، وعضواً يف جملس الشيوخ، وناب عن الصدر األعظم 

أثناء سفره لباريس للمفاوضات ستة أشهر، وهذا كله  -رئيس الوزراء
يدل على املكانة العلية اليت كانت له آنذاك، ومنصب شيخ اإلسالم 

الدولة العثمانية  أنظمةيلي يف األمهية منصب الصدر األعظم حسب 
  .آنذاك

مث جاء الكماليون بعد االحتاديني، وعاث مصطفى كمال يف   
إلغاء ي أن يترك تركيا بعد قرار األرض فساداً، فاضطر مصطفى صرب

وذهب إىل اليونان، وهناك حشد األتراك  ١٣٤١/١٩٢٢السلطنة سنة 
حوله، وأصدر صحيفة تركية كشف فيها عن الوجه القبيح ملصطفى 
كمال وسياساته، فطلبت احلكومة التركية من اليونان إبعاده، فاضطر 

نفسها  للسفر إىل مصر واالستقرار فيها، وكان ذلك يف السنة
١٣٤١/١٩٢٢.  

واستضافه الشريف حسني مدة يف مكة مث عاد إىل مصر وبقي 
  .-رمحه اهللا تعاىل- ١٣٧٣/١٩٥٤فيها إىل أن مات سنة 



 

 

 

١٢٤  

  :وكان له يف القاهرة جهود ضخمة متثلت يف التايل

ضد  - نسبة إىل مصطفى كمال–فضح خمططات الكماليني : أوالً
ك خمالفاً لكثري من مثقفي اإلسالم واملسلمني يف تركيا، وكان يف ذل

املصريني الذين وقفوا مع مصطفى كمال ورأوا فيه منقذاً لتركيا، 
لذلك توالت هجمات الصحف على شيخ اإلسالم تتهمه بالرجعية 
واحلنني إىل منصبه الذي فقده يف تركيا، ومنعت كثرياً من مقاالته، 

واخلالفة  النكري على منكري النعمة من الدين"وهنا وضع كتاباً مساه 
طبعه يف لبنان اليت خرج إليها بعد معارضة كثري من املصريني " واألمة
فضح يف هذا الكتاب الكماليني وأعماهلم املعادية لإلسالم وقد له، 

واملسلمني يف تركيا، وذكّر بأفعال االحتاديني وأن أفعاهلم وأفعال 
 الكماليني تنطلق من مشكاة واحدة، وذكر أيضاً عالقة االثنني
باليهود، وقد كان وزير مالية الكماليني يهودياً، ووزيرة املعارف 

  .خالدة ضياء من أصل يهودي أيضاً



 

 ١٢٥  

  

وملا ألغى مصطفى كمال اخلالفة بعد قرابة عام من وجود 
شيخ اإلسالم يف مصر تبني للمخدوعني من املصريني صدق ما أخربهم 

ونان اليت أصدر به شيخ اإلسالم، مث سافر من لبنان إىل رومانيا مث الي
مث أخرجه اليونانيون بناء على طلب األتراك " الغد"فيها جريدة باسم 

واستقر فيها إىل أن مات سنة  ١٩٢٩فلجأ إىل مصر ثانية سنة 
١٣٧٣/١٩٥٤.  

  :كشف عوار الكتابات اخلبيثة اليت انتشرت يف مصر آنذاك: ثانياً

مقاالت يف  الكلمات اخلبيثة تكتب يفقد كانت تلك و  
اإلسالم وأصول :"كان على رأسها كتب،  ويفحف السيارة الص

وقد ثبت فيما بعد أن طه حسني  ،للشيخ علي عبد الرازق" احلكم
 ،شاركه يف تأليف الكتاب، وفيه ذكرا أن اإلسالم دين ال دولة

  .فتصدى شيخ اإلسالم هلذا الكتاب وبني عواره



 

 

 

١٢٦  

مث واجه شيخ اإلسالم منكري املعجزات والكرامات أو   
ؤوليها إىل حد إخراجها من أن تكون خوارق للعادات، وكان منهم م

يف مصر نفر من ذوي املكانة والوجاهة، وإمنا فعلوا ذلك مسايرة للعقل 
ولتبدو متفقة مع طبائع األشياء، فرد على األستاذ حممد  -فيما زعموا–

عبده وحممد فريد وجدي وحممد حسني هيكل ومجاعة غريهم، واحلق 
شديداً صعباً لكنه متفق مع طبيعته احلادة وشخصية أن رده كان 

القوية، مث إن املأل يف مصر آنذاك كان قد اجنرف فريق منهم مع هذه 
الدعاوى فكان البد من ظهور صوت قوي لينذر وحيذر ويعيد احلق 

" موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني"إىل نصابه، ولعل كتابه 
الكاشف هلذه األخطاء، وهو ضخم  ،بابهو أهم مؤلف له يف هذا ال

  .جاء يف أربعة أجزاء ويف بعضه نزعة فلسفية

، رد ١٣٥٤/١٩٣٤يف سنة " قويل يف املرأة"مث أصدر كتاب   
فيه على اقتراح قدم إىل جملس النواب املصري طلب فيه مقدموه تعديل 
قانون األحوال الشخصية واألخذ مببدأ تقييد تعدد الزوجات وتقييد 



 

 ١٢٧  

  

، إىل آخر املنظومة بني الذكور واإلناث ق والتساوي يف املرياثالطال
  .املكرورة املكروهة

وله كتاب رد فيه على مسألة ترمجة معاين القرآن الكرمي اليت   
وكان الشيخ  ،أثارها الشيخ حممد مصطفى املراغي شيخ األزهر

مصطفى صربي معارضاً هلا كل املعارضة، وقد استقر املسلمون اليوم 
جواز ترمجة املعاين بال نكري، لكن لعل رده على الشيخ املراغي على 
أن املراغي أجاز الصالة بالقرآن  بسبب -إضافة إىل ما سبق–كان

املترجم إىل التركية وغريها، وهذا هو الذي أثار الشيخ مصطفى 
صربي ألن هذا كان صنيع الكماليني يف تركيا وكأن املراغي ذا يربر 

  .همصنيعهم وجيوز فعلت

  . وله عدة كتب غري هذه، وله مئات املقاالت بالعربية والتركية

وقد كانت احلكومة التركية قد وضعت امسه يف قائمة   
املمنوعني من الرجوع إىل تركيا، وجردته من اجلنسية التركية، فعاش 



 

 

 

١٢٨  

وقاسى كثرياً مادياً ومعنوياً حىت أنه  ،يف مصر يف شدة وشظف عيش
من استانبول إىل مصر بالباخرة مع أسرته يف  اضطر لبيع كتبه ليسافر

الدرجة الثالثة لكنه ثبت فلم يضعف ومل يهن ومل يتراجع عما رآه 
حقاً، وأزعم أن مصر آنذاك كانت حباجة إىل عامل رباين قوي مثله يف 

لّ فيها العلماء الربانيون الذين مدة تنازعتها األهواء من كل جانب، وقَ
  .يهم من القيام بهيقومون مبا أخذه اهللا عل

  :معامل يف شخصية شيخ اإلسالم  

يف شخصية شيخ اإلسالم مصطفى صربي معامل مهمة تعد   
  :مبثابة أركان البناء، وصبغت ا كتاباته صبغة ظاهرة، فمن هذه املعامل

  :االستقالل الفكري: أوالً  

فلم يكن يتبع جهة ما كائنة ما كانت، وال يقيم لشخصية وال 
إال بقدر اتباعها للحق وخضوعها له، وهذا يف زمانه أمر هليئة وزناً 

صعب ال يقوى عليه إال القليل، والشيخ رشيد رضا يشبهه يف هذا 



 

 ١٢٩  

  

إال أنه مل يصل إىل مرتبته يف هذا  -بعد وفاة شيخه حممد عبده–الباب 
فقد نقد الشيخ مصطفى  وبسبب هذا االستقالل يف فكراألمر خاصة، 

دمية واحلديثة، إسالمية وغري إسالمية ، وملا كثرياً من الشخصيات الق
إن كتايب كتاب مبادئ ال : كيف تنقد هؤالء األعالم ؟ قال : قيل له 

  .كتاب تراجم

  :صالبته يف احلق ويف الدعوة إليه: ثانياً  

فقد كان ينربي  للدفاع عما يراه حقاً بأسلوب قوي   
بعض األعالم، وعبارات شديدة أحياناً ورمبا وصلت إىل حد االام ل

وهذا أثار عليه نقمة أشخاص كثريين ووجه مبضايقات كثرية لكن هذا 
  .كان طبع الرجل ال يستطيع االنفكاك عنه

قد أصاب يف كثري من نقده،  -فيما قرأته له-وأزعم أنه 
وجانبه التوفيق يف القليل، وذلك ألن زمانه كان حافالً باملتفلتني 

لغرب وأفكاره وتصوراته، وكان منهم والعقالنيني واملسايرين لركاب ا



 

 

 

١٣٠  

أعالم وشخصيات كبرية مصرية، وكان من ينقد هؤالء مثل الكربيت 
ته، فقام الرجل مبا رآه حقاً وواجباً ال يلوي على شي، وال لّاألمحر يف ق
  .يداري أحداً

قد تكلموا بكلمات  -غفر اهللا هلم–وقد كان هؤالء النفر 
بد أن يرد عليهم رداً قوياً مفحماً، فيها جتاوز وفيها خطورة، فكان ال

وكان بعض هؤالء قد التبست بعض أحواهلم إىل احلد الذي ينبغي أن 
يتكلم يف شأم متكلم ما، فكان هذا املتكلم اجلريء هو شيخ اإلسالم 
مصطفى صربي، ومن أجل أال أغرق يف التعمية أحيل القارئ إىل 

العقل والعلم والعامل من  موقف"األول والرابع من كتاب : الدين
ففيهما تفصيل وتصريح وتوضيح، ولوال " رب العاملني وعباده املرسلني

أن حال بعض هؤالء الذي رد عليهم الشيخ الزال ملتبساً علي وليس 
عندي كلمة فصل فيهم لذكرت أمساءهم الالمعة وبعض أحواهلم 

  .الشاطحة



 

 ١٣١  

  

حىت الثلث سى أيضاً أن مصر يف أوائل القرن املاضي ينوال 
األول منه بل إىل قريب من منتصفه كانت معتركاً كبرياً بني املتغربني 
واملستشرقني واملشبوهني وبني املخلصني، وكان يف بعض هؤالء 

يف فهم هذا  اخللط واخلطأقدر غري قليل من  -على قلتهم-املخلصني 
الدين وتفنيد بعض الشبهات حوله، وكان يف بعض أحواهلم ما يدعو 

  .العجب والتساؤل، ولذلك كان ما كان من موقف شيخ اإلسالمإىل 

وأزعم أن اهللا أجند مصر بعد ذلك برجال مفكرين عظماء 
صححوا مسرية الفكر اإلسالمي عموماً بعيداً عن التهاون والشطح 
والتنازل، وطووا بذلك صفحة أولئك الذين كان هلم جهد مشكور يف 

م تلك بشوائب من األحوال الدفاع عن اإلسالم لكن امتزجت جهوده
واألقوال كان البد من تنقيتها وذيبها فأتى اهللا بكوكبة من املشايخ 
من مصر نفسها عدلت املسار، وضبطت األفكار، وكتبت كتابات 
رائعة أزعم أن شيخ اإلسالم لو اطلع عليها لقرت ا عينه، واملقام ال 



 

 

 

١٣٢  

 ذلك يف مقام يتسع للتفصيل، وفيما ذكرت كفاية، ولعلي أعود إىل
  .آخر متوسعاً مفصالً إن شاء اهللا تعاىل

  :تضلعه من علم الكالم: ثالثاً  

العامل من وموقف العقل والعلم :"وهذا ظهر بوضوح يف مؤلفه   
، وقد كان يف زمن انتشر فيه اإلحلاد، وعم وطم، وكان "رب العاملني

وبنـزعة  الرجل متحمساً إلثبات وجود اهللا تعاىل بأدلة عقلية كالمية،
  .فلسفية أحياناً

  :شجاعته: رابعاً  

كان شيخ اإلسالم ذا شجاعة عظيمة مكنته من مواجهة 
ويف غريها، ومل  -خاصة–االحتاديني مث الكماليني مث املتغربني يف مصر 

يأبه مبا قد يتعرض له من أذى أو اغتيال، ونربته الشجاعة واضحة كل 
  .الوضوح يف كتاباته



 

 ١٣٣  

  

  :تهمحاسته ومه: خامساً  

وقد ثبت كان شيخ اإلسالم ذا محاسة واضحة، ومهة عالية، 
على هذه احلماسة واهلمة دهراً طويالً حىت توفاه اهللا تعاىل فلم ينتكس 

  .أو يضعف أو يلن رمحه اهللا

وعيه الكبري مبخططات األعداء، وشبهات : سادساً  
  :املستشرقني واملستغربني

النسبة إىل أكثر علماء وهذا الوعي يف زمانه يعد متقدماً جداً ب
عصره آنذاك، وقد ظهر هذا الوعي جلياً واضحاً يف كل كتاباته، 

فالعلماء : "وأذكر منها قوله يف دعوة العلماء لالشتغال بالسياسة
–املعتزلون عن السياسة كأم تواطأوا على أن يكون األمر بأيديهم 

  ".مويكون هلم منهم رواتب اإلنعام واالحترا -أيدي السياسيني



 

 

 

١٣٤  

  :شيخ اإلسالم مصطفى صربي يف عيون معاصريه  

فحل الفحول الصائل :"قال عنه األستاذ حمب الدين اخلطيب   
  ".الذي يعد فضله أكرب من فضل معاصريه

  ".قرة أعني ااهدين: "وقال عنه األستاذ الكوثري  

إن كتابه موقف العقل : "وقال عنه األستاذ عبدالفتاح أبو غدة  
  ".بال منازع هو كتاب القرن

وقد قيل عنه غري ذلك، ويكفي يف هذا املقام أن أورد كالم   
الذي ناله تقريع كبري من الشيخ ألمر -األستاذ حممد رجب البيومي 

  :حيث قال األستاذ حممد حفظه اهللا -صدر عنه

إين ما ذكرت الشيخ الكبري إال توافد على ذهين مع هذا "
لجلة يف املأزق الضائق وهو الوصف العريب القدمي لصاحب الصيحة ا

النذير العريان؛ إذ كان من عادة األسالف حني تلوح بوادر اخلطر 



 

 ١٣٥  

  

ويتنبه هلا ذو بصر سديد أن خيلع ثيابه ويقف صائحاً فوق مرتفع من 
األرض ويقول مشرياً إىل ثوبه املخلوع وقد جعل حيركه عن ميني 

علم السامعون أن أنا النذير العريان، في: لقد حانت الكارثة: ومشال
  ".األمر جد، ويسرعون للتأهب العاجل دون انتظار

رحم اهللا شيخ اإلسالم مصطفى صربي التوقادي وعوض   
املسلمني عنه خرياً فنحن بأمس احلاجة ألمثاله يف هذا العصر الذي 
أصبح كثري من املشايخ فيه موظفني ال قيمة هلم وال وزن، وال هيبة 

  .إليه راجعونوال كلمة، وإنا هللا وإنا 





  اـر تركيـشاع - ٩

  صويرحممد عاكف أُ
١٣٥٥ -  ١٢٩٠  

١٩٣٦ -  ١٨٧٣  

  

قد بينت يف ترمجة شيخ اإلسالم مصطفى صربي التوقادي   
حالة تركيا يف أواخر اخلالفة العثمانية وكيف متاأل عليها األعداء 
والشامتون واملتربصون، وكيف تواىل عليها املاسونيون من مجعية 

لترقي مث خلفهم الكماليون وكان لليهود يد طوىل يف كل االحتاد وا
علنت وأُ ١٩٢٤فاخلالفة سنة  ١٩٢٢ذلك، مث ألغيت السلطنة سنة 

تركيا مجهورية علمانية ملحدة، وقطعت صلتها باإلسالم وسائر 



 

 

 

١٣٨  

املسلمني متاماً، فصار املسلمون يف تركيا وخارجها كالشياه بال راع 
  .إنا هللا وإنا إليه راجعونيف الليلة املطرية املظلمة، و

ومل يكن يف العامل اإلسالمي آنذاك قوة تستطيع قيادة اجلموع 
املسلمة وال إرشادها، ويف الوقت نفسه حورب علماء اإلسالم ودعاته 
واملخلصون يف تركيا حرباً شعواء ال تبقي وال تذر، وعلِّق اآلالف 

متاماً لإلسالم على أعواد املشانق، وكلح وجه تركيا، وأدارت ظهرها 
  .واملسلمني

ويف ذلك الوقت فر مجاعة من هذا البطش الكافر واهلجوم 
السافر فروا إىل مصر، كان بينهم علماء مثل شيخ اإلسالم مصطفى 

ووكيل املشيخة اإلسالمية حممد زاهد الكوثري، ، يدصربي التوقا
وفر فيمن فر األديب الشاعر حممد عاكف أرصوي، فوجدوا يف مصر 

  .وملجأً آمناً مالذاً



 

 ١٣٩  

  

، من أب ١٨٧٣ولد الشاعر حممد عاكف يف اسطنبول سنة   
تركي يسمى حممد طاهر وأم خبارية تدعى أمينة هامن، وتعلم العربية 
على يد والده الذي كان مدرساً يف مدرسة الفاتح، ودرس االبتدائية 

  .واملتوسطة

مث ملا مات والده درس يف مدرسة البيطرة، وخترج فيها سنة 
  .ليعمل مفتشاً يف وزارة الزراعة ١٨٩٣

ومل ينس أن يغترف من مصادر اإلسالم فحفظ القرآن وهو  
مازال بعد يف التاسعة من عمره، على يد إمام جامع الفاتح، ودرس 

  .احلديث، واللغة العربية، ودرس أيضاً الفارسية والفرنسية

وبعد خترجه يف مدرسة البيطرة دار يف األناضول والبلقان   
ر يوريا واجلزيرة العربية، واقترب من الناس فعرف أحواهلم، وسوس

  .١٩٠٧ -١٩٠٦شؤوم، مث صار مدرساً يف اسطنبول سنة 



 

 

 

١٤٠  

شارك يف إصدار  ١٩٠٨وبعد إعالن احلكم الدستوري سنة 
ونشر فيها أكثر أعماله األدبية والفكرية، ويف " الصراط املستقيم"جملة 

، "جامعة اسطنبول" دار الفنون السنة نفسها عني مدرساً لألدب يف
  .وأسند إليه تدريس األدب العريب وأصول الترمجة بني العربية والتركية

انتسب إىل مجعية االحتاد والترقي اليت خدعته بشعاراا، فلما   
وقف على حقيقتها فترت عالقته ا فتوراً بيناً، وعارض أفكار ضياء 

  .اجلمعية املشبوهةآلب الذي كان مبثابة األب الروحي لتلك 

زار أملانيا يف مهمة من قبل الدولة فبقي يف  ١٩١٥ويف سنة   
برلني ثالثة أشهر، ورأى هنالك أسرى للمسلمني تابعني للدولة 

  .الروسية واإلجنليزية فتفقد شؤوم، مث عاد إىل بالده

وملا هزمت الدولة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل ودخل 
  .رك يف حترير بالده بقصائد شعرية ملهبةاحللفاء تركيا شا



 

 ١٤١  

  

 ١٩٢٣-١٩٢٠وانتخب بعد ذلك يف جملس النواب يف دورته 
ممثالً عن حمافظته، ويف تلك السنوات كتب نشيد االستقالل الذي أقره 

، ١٩٢١مارس سنة  ١٢الربملان التركي ليكون نشيداً رمسياً لتركيا يف 
بله فلم يفز أي منهم، وكان هناك سبعمائة متسابق قدموا أناشيدهم ق

  :ومما جاء يف هذا النشيد

أنت ابن شهيد حذار من أن تؤذي أباك، ال تتخل عن هذا 
الوطن اجلنة وإن امتلكت العوامل، أيها اهلالل اجلميل لن تمزق 

  ...سأفديك بنفسي 

إىل آخر ما جاء يف النشيد الذي ردده ويردده مئات املاليني 
  .نة إىل يومنا هذامن األتراك منذ قرابة تسعني س

مث ملا انتهت مدته يف جملس النواب عاد إىل اسطنبول من   
أنقرة، ومل يدع من احلزب احلاكم خلوض االنتخابات مرة أخرى؛ 

  .ويبدو أن هذا كان بسبب اجتاهه اإلسالمي الظاهر



 

 

 

١٤٢  

وملا ألغى مصطفى كمال السلطنة فاخلالفة، ونكل بالشعب   
دمة بالغة، وذلك ألنه كان يدعو التركي كل التنكيل صدم عاكف ص

إىل الوحدة اإلسالمية يف أشعاره وكتاباته، فرأى ذلك قد ذهب أدراج 
الرياح، ورأى أن التركي املسكني كان يعدم من أجل إصراره على 
الطربوش ورفضه القبعة، ورأى اإلسالم حيارب حرباً شعواء، فلما 

  .وقف على ذلك كله آثر اخلروج من تركيا

شطر مصر، اليت زارها من قبل مرتني مدعواً من  فيمم وجهه
، ووصلها ١٩٢٤، ١٩١٤قبل صديقه األمري عباس حليم باشا، سنيت 

، وتوطدت صلته فيها باألديب املصري ١٩٢٥يف املرة الثالثة سنة 
عبدالوهاب عزام الذي مهد له الطريق إىل تدريس اللغة التركية يف 

  .ة مبثقفي مصر، وهيأ له الصل"القاهرة: "جامعة فؤاد

لكنه عاىن يف مصر من زوجه اليت أصبحت حادة املزاج، 
 ١٩٣٥ة ـوعاىن من الفقر والوحدة، وعاىن كثرياً من غربته، ويف سن



 

 ١٤٣  

  

غادرها إىل لبنان لالستجمام  -بعد عشر سنوات من إقامته مبصر-
  .١٩٣٦ديسمرب سنة  ٢٧ومن مث إىل اسطنبول ليموت ا يف 

التركية األستاذ قندمري قد " نيدي كو"وكان حمرر جملة 
اجتمع باألستاذ يف املستشفى، وإليكم أهم ما دار بينهما من احلديث 
الذي ترمجه إىل العربية األستاذ حممد يلماز مدرس اللغة العربية بكلية 

  :اإلهليات جبامعة أولوداغ التركية

ـ استغرق السفر من مصر إىل هنا ثالث ليال غري أا كانت بالنسبة 
ثالثني قرناً، أمضيت هناك أحد عشر عاماً إال أين شعرت يف حلظة  يل

  .من اللحظات أين لو بقيت هناك أحد عشر يوماً أخرى جلن جنوين

  ـ الشوق؟

  .ـ مؤمل جداً

  ـ طيب، ماذا عن فرحة اللقاء؟



 

 

 

١٤٤  

ـ ال تسألين عن ذلك يا بين فأنا ال أجرؤ على طرح السؤال حىت 
د وجدت نفسي على هذا السرير على نفسي، لكين مع األسف الشدي

  .مبجرد ما خرجت من الباخرة فلم أمتكن من مشاهدة أي شيء

ـ مث حتدث عن أيام اجلهاد ضد الكفار الذين وطئوا أرض تركيا يف 
  :احلرب العاملية األوىل فقال

ـ غادرت اسطنبول حيث أقلتنا سيارة من أُسكدار إىل قرية ال أتذكر 
كنا نستقل يف رحلتنا تارة عربة جترها ... امسها يف الوقت احلايل 

كانت تلك ... الثريان وأخرى جترها األحصنة حىت وصلنا إىل أنقرة 
لكننا مل نفقد ... هياجها خصوصاً يوم سقطت بورصة  ما أشداأليام 

ثقتنا ولو يوماً واحداً ومل نسمح لليأس أن يتسرب إىل قلوبنا أبداً، فهل 
  ؟كان هناك مناص أمامنا غري اجلد

مل نكن منتلك مدافع وال بنادق لكننا كنا منتلك إمياننا الراسخ يف قلوبنا 
  .واحلمد هللا



 

 ١٤٥  

  

  ـ كيف قمتم بكتابة نشيد االستقالل؟

ـ حقاً إمنا يكتب هذا الكالم باإلميان واألمة املؤمنة فقط، فكروا معي 
هل كان بإمكاين أن أكتب كل هذا لو مل أمتلك اإلميان الراسخ : قليالً

يل أن ألفت االنتباه إىل أنه ال قيمة لنشيد  وال بد...  وقتذاك
االستقالل على اعتبار أنه جمرد شعر وإمنا تكمن قيمته يف كونه أنه 

  .يعكس صفحة من صفحات تارخينا مبا فيها من آالم

  ـ وماذا عن النصر العظيم؟

  .ـ كنا يف فرحة غامرة

  ـ أمل تقوموا بكتابة شيء ما عند ذلك ؟

اقايت يف تلك اللحظات فلم أعد أقدر على التفكري يف ـ نفدت كل ط
  ...أي شيء وال على مساع أي شيء، وال كتابة أي شيء 

  ـ كيف قضيتم الوقت يف مصر؟



 

 

 

١٤٦  

ـ هناك مدينة امسها حلوان تقع على بعد مخسة وعشرين كيالً من 
القاهرة، وهي مدينة هادئة كنت أقطنها، فأنا بطبعي إنسان هادئ ال 

وكذلك يف اسطنبول كنت على احلال نفسها من  أحب الضجيج،
قبل، ففضلت العيش يف مدينة حلوان لغاية ما كلفت مبهمة يف دار 

  .الفنون، ويف األيام األخرية حللت بالقاهرة

  ـ فهل أحببتم مصر؟

ـ نعم فهناك جوانب مجيلة مبصر خصوصاً يف فصل الشتاء، وكذلك 
والبيوت بنيت ... ار يف فصل الصيف مل أكن أتضايق من الطقس احل

على طراز يتناسب مع الطقس هناك فال تتعدى احلرارة داخل الغرف 
  ...يف أشد األيام حرارة مثانياً وعشرين أو ثالثني درجة 

  ـ هل تسهل عليك الكتابة؟

ـ ال، أبذل جمهوداً كبرياً وأُعمل ذهين حيث أدرس املوضوع بكل 
  .الورق أتعب كثرياًتفاصيله يف ذهين وأخرياً عندما أنقله على 



 

 ١٤٧  

  

  :من أعماله

قد كتب عاكف كثرياً من املقاالت السياسية واألدبية يف جملته   
، ومما "سبيل الرشاد"واليت صار امسها بعد ذلك " الصراط املستقيم"

  :كتبه

مل يكن أمام مسلمي األناضول التركي بعد أن رأوا حجم "  
داً حلمل السالح مصيبة االعتداء على حرمة أراضيهم غري العودة جمد

  ".والعمل على صد محالت أهل الصليب يف حضارة القرن العشرين

  :وكتب منتقداً القومية اليت شاعت يف تركيا آنذاك  

  :يامجاعة املسلمني"   

أنتم لستم بعرب، وال ترك، وال بلقانيني، وال أكراد، وال 
قوقازيني، وال  شركس، أنتم فقط عبارة عن أفراد يف أمة واحدة هي 

  "األمة اإلسالمية، وكلما حافظتم على اإلسالمية مل تفقدوا قومياتكم



 

 

 

١٤٨  

وقد شغف يف صدر شبابه بالشاعر الفارسي سعدي الشريازي   
وترجم أكثر شعره إىل التركية، وأعجب بالشاعر املصري ابن الفارض 

 -أي عاكفاً- ولعله مل يتنبه ملا يف بعض شعره من ضالالت وذلك ألنه 
  .ن العلوم الشرعية، واهللا أعلممل يكن متضلعاً م

وأما شعره فمجموع يف دواوين سبعة ما زالت تروج بني   
ومساه  ١٩١١األتراك، وقد أبصر ديوانه األول النور سنة 

يف منرب "صدر ديوانه الثاين بعنوان  ١٩١٢ويف سنة " صفحات"بـ
مجع فيه مقطوعات من شعره الديين واألخالقي، ويف سنة " السليمانية
الذي حوى إشارات يف " أصوات احلق"صدر ديوانه الثالث  ١٩١٣

 ١٩١٤تفسري القرآن العظيم وبيان بعض األحاديث الشريفة، ويف سنة 
الذي أورد فيه شعره عن ثورات " يف منرب الفاتح"صدر ديوانه الرابع 

صدر ديوانه  ١٩١٧البلقان ضد األتراك ونتائجها السيئة، ويف سنة 
حوى شعره عن رحلته إىل مصر وأملانيا، مث  الذي" اخلواطر: "اخلامس

الذي حوى شعره عن  ١٩١٩سنة " عاصم: "صدر ديوانه السادس



 

 ١٤٩  

  

الذي حوى " الظالل: "حرب االستقالل، مث صدر ديوانه السابع
  .١٩٣٣-١٩١٨أعماله من سنة 

" من صحراء جند إىل املدينة املنورة"كتب قصيدة بعنوان   
  .١٩١٤نورة سنة حتدث فيها عن زيارته للمدينة امل

ومن شعره الذي ترمجه صديقه الدكتور عبدالوهاب عزام 
  :رمحهما اهللا تعاىل

ما كنت ألقف معقول اللسان أقلب الطرف فيما حويل، ومل   
يكن يل بد أن أنوح ألوقظ اإلسالم، إمنا أريد أن تفور القلوب املرهفة 

  ...احلس، الراسخة اإلميان 

لدار ؟ أقلب طريف فال أظفر إين أنوح ولكن ملن ؟ أين أهل ا
  .إال بأمم نائمة

ومن شعره ملا زار األقصر فوجد فيه سياحاً أجانب فرنسيني   
  : وإجنليزيني وأملانيني حيتسون اخلمر، ورأى أمامه آثار الفراعنة فقال



 

 

 

١٥٠  

رأيت أمامي حنو ثالثة عشر نفراً من السائحني ما بني "  
وحداناً وللكؤوس بينهم فرنسيني وإجنليز وأملان، جمتمعني زرافات و

رنني، فالفرنسيني يضحكون ألن كيسهم اململوء يهز الدنيا املدينة هلم 
ومع ذلك فإن " سيدان"هزاً عنيفاً، وليس يف الدنيا ما حيزم إال هزمية 
  .الرغد والرفاهية ينسيان اإلنسان أنكى اجلروح

واإلجنليز يضحكون وما أجدرهم بالضحك ألن الدنيا كلها   
يؤلبون شعوب األرض بعضها على بعض وينظرون ... شارم رهن إ

  ...عن بعد فرحني 

واألملان يضحكون ألن قوة عضدهم كفيلة بأن يصدق العلم   
مجيع ما يقولون، وما دام البشر ال يعطى احلق إال للقوة، فما احليلة يف 

  .الوصول إىل احلق بغري القوة

 هذه الساحة أضعيف أنت إذن ؟ فالنحيب أوىل بك، نعم يف  
س الذي ائصخب احلبور، وجلبة السرور، أنا وحدي الي: من الصخب



 

 ١٥١  

  

ال يبتسم، قد أخذت أبكي وما أجدرين بالبكاء، فأنا كالقريب من 
هذه السهول ال ترجع حديثي، أيها الشرق العظيم، أيها ... ديار ديين 

ليت شعري يف أي بقعة من بقاعك جند : العامل املترامي األطراف
ك السعداء، إن رأسك ترزح حتت الشدائد وعضدك واه، أبناء

وذراعيك مغلولتان، وملا يهب نسيم االستقالل على قلبك بعد، قد 
  .طفت يف أرجائك كلها ألرى أمامي داراً لإلسالم فكلّت قدماي

وكلما تناهت إيل من سبيلي أصوات األجانب مل تفض   
أكون غريباً يف  فهل كان نصييب أن ،روحي الباكية إال خبيبة األمل

إن هذه العاقبة ألقصى انتقام لأليام، واآلن وقد تقدمت  ؟قلب اإلسالم
  ".يب السنون ووهت قدماي فعلى بين أن جياهدوا ويأخذوا بثأري

لكن أىن ملثله أن يتفاءل وهو  ال يوافق عليه، ويف كالمه تشاؤم  
وهو  يرى األكثرية الساحقة من ديار اإلسالم آنذاك حمتلة ومسحوقة،

اإلسالم وهجران لشريعته  يرى أكثر املسلمني آنذاك يف صد عن



 

 

 

١٥٢  

وشعائره، لقد كان يعيش يف مدة مظلمة، مل يكن فيها بصيص من نور 
امحدوا اهللا : يبشر بعودة اإلسالم من جديد، وأقول دائماً لبعض إخواين

على أنكم مل تعيشوا يف ذلك الزمان وجئتم يف زمان كل ما  -تعاىل-
  .شر بعودة اإلسالم من جديد، وهللا احلمد واملنةفيه يب

ومن أعماله ترمجة معاين القرآن إىل التركية، صنع ذلك يف   
مل  -على حذره يف الترمجة واهتمامه ا–مصر أيام منفاه فيها، لكنه 

  .يرض عن عمله هذا فطواه ومل ينشره حىت ذهب أدراج الرياح

  :أشخاص تأثر م  

رمحه اهللا –باألستاذ مجال الدين األفغاين وكان قد تأثر كثرياً   
ودعوته لنبذ االستبداد ونيل احلريات ولو بالقوة، وكان يردد  - تعاىل

وترجم كثرياً  -رمحه اهللا تعاىل–آراءه وآراء تلميذه األستاذ حممد عبده 
من تلك اآلراء إىل اللغة التركية، وأفراد ملقاالت األستاذ حممد فريد 



 

 ١٥٣  

  

ىل حيزاً كبرياً من جريدته، وترجم كتاب األستاذ وجدي رمحه اهللا تعا
  ".املرأة املسلمة"فريد 

وتأثر بالشاعر الكبري حممد إقبال وصيحاته الثائرة، وقد أخرب   
  :عنه صديقه األديب الدكتور عبدالوهاب عزام

: داب الثالثةكم حتدثنا وقرأنا يف سرينا وجلوسنا يف اآل"  
أحب أن أقرأ عليه شعره، وكان  العربية والفارسية والتركية، وكنت

يسره أن يستمع إليه، وكانت كل أحاديثنا وقراءاتنا متعة جنتمع فيها 
  .على الفكر والذوق واألمل واألمل

وكان أطيب االس جملساً نفرغ فيه إىل شعر حممد إقبال، 
فإذا صفا " بيام مشرق"فين رمحه اهللا بإقبال يوم أعارين ديوانه فقد عر

إىل أحد كتب إقبال فقرأت، واستمع مقبالً مستغرقاً،  الوقت عمدت
يقطع إنشادي يف احلني بعد احلني باالستعادة أو االستحسان أو 

فوالينا " أسرار خودي"التعجب أو التأوه وأذكر أننا بدأنا كتاب إقبال 



 

 

 

١٥٤  

" رموز يب خودي"اجللسات حىت أيناه إنشاداً مث أتبعنا به أخاه 
  .إلعادةفختمناه على شوق إىل ا

  :األستاذ األملاين ريتشارد هرمتان: قال عنه  

باحلياة الثقافية والسياسية  -على العموم–هو مع إحاطته "  
يتعمق من الوجهة اإلصالحية يف الدين، وما يعنيه من الرجوع إىل 
اإلسالم يعين به الرجوع إىل اإلسالم القدمي ال بإبعاد األمور اليت غريت 

خيي فحسب بل أيضاً وقبل كل شيء يريد منه أثناء تطوره التار
الوقوف ضد هؤالء العصريني املندفعني يف تيار الغرب، وضد دعاة 
املذهب القومي، فهي حركة دينية تريد أن يكون الدين قوة ختضع هلا 

  ".كل احلياة املدنية يف غري إضرار حبركة الفرد

ومل يكن له كبري ذكر يف بالده إىل أن قرر جملس األمة     
مارس من كل عام  ١٢قراراً باعتبار يوم  ٢٠٠٧مايو  ٤لتركي يف ا



 

 ١٥٥  

  

يوماً وطنياً لالحتفال رمسياً بذكرى قبول النشيد الوطين التركي 
  .واالحتفاء بشاعره، ولعل يف هذا شيئاً من التكرمي له والوفاء

تلك كانت سرية عاكف الشاعر التركي الكبري بإجياز، وقد   
يكن فيها لإلسالم رجال يعملون له إال  عاش يف مدة صعبة جداً، ومل

القليل، فلذلك غلب على شعره التشاؤم والبكائيات، لكن حسبه أنه 
حاول أن ينصر اإلسالم ويوقظ املسلمني من باب الشعر واألدب، 
ولعل ذلك كان أقصى ما يستطيع عمله وهو غريب نائي الدار عن 

  .وطنه وأهله، ولنسأل اهللا له الرمحة والغفران





  د ـالشيخ ااه - ١٠
  رديـسعيد بريان الك

١٣٤٣-١٢٨٢  
١٩٢٥-١٨٦٥  

  

عندما أسس مصطفى كمال مجهورية تركيا احلديثة أقامها   
على بت الصلة باإلسالم، وقطع صالا باملسلمني، وأرغم األتراك 
على التفرنج يف اهليئة والسلوك، وشجع النـزعات اإلحلادية، وقمع 

وكلح وجه تركيا، وكان العلماء آنذاك  الصوت اإلسالمي متاماً،
إما السكوت على مضض واالحنناء أمام تلك : يدورون بني خيارات

العاصفة اهلوجاء، وإما املهادنة والرضا، وإما االعتراض، وإما الثورة 



 

 

 

١٥٨  

والعصيان، وقد واجه مصطفى كمال اعتراضات العلماء بوحشية 
، أما العلماء الذين وصفاقة، فأعدم منهم عدداً كبرياً، وسجن آخرين

فقد واجههم اجليش التركي اجلرار  - وكانوا قلة نادرة-عصوا وثاروا 
الذي مل يبق ومل يذر، وقضى على ثورم بسرعة، ومن هؤالء الشيخ 

  .سعيد بريان

وهو سعيد بن حممود بن علي البالوي نسبة إىل بالو وهي   
سب ها ونمنطقة من املناطق الكردية، وكان جده علي قد استقر في

يف قرية بريان، وتعلم  ١٨٦٥إليها، ولد الشيخ سعيد يف بالو هذه سنة 
على يد والده، فحفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة، مث درس الفقه، 
وكان والده زعيماً دينياً يلتف حوله الناس، وكان نقشبندياً، فلما 

كراد مات ورثه ولده سعيد هذا يف الزعامة الدينية والتف حوله األ
وبعض األتراك، ومن املعلوم أن الطريقة النقشبندية تقل فيها البدع 
وكثري من زعمائها جماهدون هلم أياد بيضاء يف اجلهاد، وكان منهم 

  .اإلمام شامل يف داغستان والشيشان



 

 ١٥٩  

  

الشيخ سعيد قرابة اثين عشر ألفاً، وكان عدد من اجتمع حول   
د، وال ينسى يف هذا وهو عدد ضخم يغري بعمل شيء لوقف اإلحلا

لن يغلب اثنا عشر ألفاً : "املقام حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".من قلة

بذل الشيخ سعيد جهوداً كبرية يف نشر العلم يف مناطق الكرد،   
وكان جملسه يضم العلماء والعباد والرجال األشداء الذين يرغبون يف 

أو ينحين له كما كان  اجلهاد، وكان ال يقبل من أحد أن يقبل يده
  .الناس يفعلون باملشايخ آنذاك

وكان للشيخ جوالت استقطب فيها بعض العائالت الكردية،   
وهي مجعية كردية جعلت من أهدافها نيل " آزادي"وشارك يف مجعية 

األكراد حقوقهم، وكان من املنتظر أن تقوم مجعية كهذه يف خضم 
رانيون األتراك، واألعمال ذات الصيحات انونة اليت كان يطلقها الطو

يف ظل -الصبغة القومية اليت كانوا يقومون ا، وحنن نعلم أنه ال ينبغي 
أن تقوم مجعية للكرد وأخرى للترك وثالثة للعرب،  - اإلسالم الوارف

  .فهذا الصنيع قاصم للوحدة اإلسالمية وقاصم لظهر اإلسالم القوي



 

 

 

١٦٠  

جامعة إسالمية يف  وقد هم الشيخ رمحه اهللا تعاىل أن يؤسس  
الكردية تكون على غرار جامعة األزهر يف القاهرة لكن " وان"منطقة 

  .بعض املشايخ األكراد وقفوا ضد هذا املشروع فلم يكتب له الظهور

وكان للشيخ صالت مع بعض املثقفني األكراد يف اسطنبول   
 ندي جنل الشيخ عبيد اهللاعن طريق ابنه علي رضا والشيخ عبدالقادر أف

النهري، لكن ال ندري ما الذي استفاده من صالته هذه، فإن 
  .املعلومات عن الشيخ سعيد بقيت شذرات قليلة ليس فيها تفصيالت

  :موجز تارخيي ملناطق األكراد آنذاك  

يف سنوات احلرب العاملية األوىل احتل الروس كثرياً من مناطق   
 ١٩١٧يف سنة األكراد، وتركوا األرمن يعيثون يف بعضها فساداً، و

انتصرت الثورة البلشفية يف موسكو وانسحبت القوات الروسية من 
مناطق األكراد وسلمتها إىل امليليشيات األرمنية، وكان القائد خالد 
جربي آنذاك هو الشخص احملبوب املطاع لدى األكراد، وكان قائداً 



 

 ١٦١  

  

ن إلحدى الفرق العسكرية للجيش العثماين وكان محيدياً مؤيداً للسلطا
عبداحلميد وداعياً للخالفة العثمانية، فدعا إىل قتال األرمن وإخراجهم 
من املنطقة الكردية، وفعالً استطاع خالد جربي ومن معه أن خيرجوا 

حرروا أرض الكرد وطهروها من األرمن  ١٩٢٠األرمن، ويف سنة 
  .متاماً

نصت على بقاء ديار  ١٩٢٣وملا عقدت معاهدة لوزان سنة   
جربي فخطط  اًجلمهورية التركية، وهذا مل يعجب خالدالكرد يف ا

للثورة هو وجمموعة من القواد يف ديار بكر، لكن هذا األمر انكشف 
  .وأعدم خالد جربي ونائبه يف التنظيم السري قبل أن تنطلق الثورة

اجتمع أعضاء التنظيم من  ١٩٢٥ويف شهر فرباير من سنة   
انتخاب الشيخ سعيد قائداً تركيا والعراق وسوريا يف حلب وقرروا 

عاماً للثورة خلفاً خلالد جربي، ورئيساً جلمعية آزادي، وعني املؤمترون 
  :اجلبهات الثورية وقياداا على النحو التايل



 

 

 

١٦٢  

  .ألف مقاتل ١٨جبهة بالو بقيادة الشيخ شريف ومعه   

وجبهة فارتو بقيادة الضابط عبداهللا ملكان وعلي رضا جنل   
  .ألف مقاتل ١٢د خليل حتو ومعهم الشيخ سعيد والعقي

وعلى هذا املنوال عينت جبهات القتال األخرى يف ديار بكر   
  …وباخر ومادن وبوتان وساسون إىل آخره 

وقد حدث خطأ عقب هذا التوزيع نشأت بسببه الثورة   
مبكراً، أي أن األكراد ثاروا قبل اكتمال استعدادهم، وسبب هذا أن 

اسعة يف مناطق األكراد لتهيئتها للثورة، وكان الشيخ سعيداً قام جبولة و
طط هلا أن تبدأ صبيحة معه مئات من مناصريه، وكانت الثورة قد خ

وهو يوم العيد القومي  ١٩٢٥آذار سنة /مارس ٢١عيد النوروز يف 
للكرد، ووصل الشيخ إىل قريته بريان، وصادف قدومه دخول مفرزة 

ألكراد، فطلب الشيخ سعيد من اجليش التركي العتقال بعض الشباب ا
احترام وجوده وتأجيل اعتقال من  -حسين أفندي- من رئيس املفرزة 



 

 ١٦٣  

  

يريد بعد أن يغادر الشيخ القرية فرفض رئيس املفرزة، فنشب صراع 
مسلح بني الطرفني أدى ملقتل بعض اجلنود األتراك وأسر القائد وبعض 

اً بدأ الثورة من معه، فظن بعض قادة اجلبهات الكردية أن الشيخ سعيد
فهامجوا القوات التركية املنتشرة يف مناطقهم، واندلعت الثورة يف 
مناطق األكراد بسرعة، وانضم إليهم بعض العرب والشركس 

  .واألرمن

وسيطر الشيخ عبدالرحيم أخو الشيخ سعيد على حمافظة 
  .علنت عاصمة مؤقتة لألكراداليت أُ" كينجو"

باالستيالء على  -أيضاً أخو الشيخ سعيد-وقام طاهر بريان 
الربيد من ليجة إىل سردي، ووصل مبائيت مقاتل إىل كينجو وسلم 

  .للشيخ سعيد الوثائق واألموال

وذه األحداث ابتدأت حركة الشيخ سعيد الثورية قبل 
أربعني يوماً تقريباً من الوقت املقرر هلا، وتوىل فقي حسن رئيس 



 

 

 

١٦٤  

لغى الشيخ سعيد ضريبة ، وأ"كينجو"عشرية مودان إدارة حمافظة 
العشر، وهذا جلب رضا السكان، وسجن احملافظ التركي واملوظفون 

  .األتراك

ـ عقد جملس الوزراء التركي جلسة عاجلة يف    
شارك فيها رئيس األركان فوزي باشا، وأعلنت حالة  ٢٢/٢/١٩٢٥

  .الطوارئ يف منطقة االنتفاضة

عدل فيها عقد الربملان التركي جلسة  ٢٥/٢/١٩٢٥ـ يف   
اخلاص بالعقوبات على خيانة الوطن ليصبح  ٥٥٦القانون رقم 

  :كالتايل

وكذلك  ،منع إنشاء املنظمات السياسية على أسس دينية"  
استخدام الدين يف سبيل حتقيق األهداف السياسية، واعتبار األشخاص 
القائمني مبثل هذه األعمال أو املنتسبني إىل مثل هذه التنظيمات 

ل هذا القانون هو األول يف البالد اإلسالمية وهو السابق ولع ،"خونة
  .إىل تأسيس هذا الفهم اخلاطئ أال وهو فصل الدين عن السياسة



 

 ١٦٥  

  

أحرزت الثورة انتصارات، والتف حوهلا  ٢٨/٢/١٩٢٥ـ يف   
عشرون ألفاً تقريباً من املقاتلني األكراد، واستولت على ليجة وخاين، 

  .وارتبكت احلكومة التركية

استقالت حكومة فتحي بك  ١٩٢٥آذار سنة /مارس/٢يف ـ   
وتوىل عصمت إينونو رئاسة الوزراء، وأعلنت احلكومة تدابري جديدة 
لقمع انتفاضة الشيخ سعيد، وسن الربملان قانوناً يسمح بإنشاء 

مناطق -إحدامها يف أنقرة واألخرى يف الواليات الشرقية  :حمكمتني
حمدودة والبد من مصادقة الربملان على أما األوىل فصالحيتها  - األكراد

  .أحكام اإلعدام، أما األخرى فصالحياا مطلقة

باهلجوم على مدينة  دأمر الشيخ سعي ١١/٣/١٩٢٥ـ يف   
ديار بكر احلصينة من مجيع اجلهات لكن القوات التركية املتفوقة عدداً 

  . وعدة أفشلت اهلجوم فأصدر الشيخ سعيد أمره باالنسحاب



 

 

 

١٦٦  

هامجت القوات احلكومية مناطق  ٣١/٣/١٩٢٥ـ يف 
  .االنتفاضة وحصل حتول يف موازين القوى ضعف على إثره األكراد

تراجع الشيخ سعيد ومعه مئات من  ٦/٤/١٩٢٥ـ يف   
  .مقاتليه إىل صاحلان

" كينجو"حوصرت قوات االنتفاضة يف  ١٠/٤ـ ويف 
وقبض على الشيخ سعيد وعدد من أتباعه ،طمتوح.  

دأت حماكمة الشيخ سعيد ورفاقه، واستغرقت ب ٢٩/٥ـ يف   
  .شهراً كامالً

صدر حكم باإلعدام شنقاً على الشيخ سعيد  ٢٩/٦ـ يف   
ورفاقه ونفذ يف اليوم التايل يف ساحة املسجد الكبري يف ديار بكر، 

  :وفوق منصة اإلعدام قال الشيخ سعيد



 

 ١٦٧  

  

إن احلياة الطبيعية تقترب من ايتها ومل آسف قط عندما "  
حي بنفسي يف سبيل اهللا، وإننا مسرورون ألن أحفادنا سوف لن أض

  ".خيجلوا منا أمام األعداء

عقب إمخاد الثورة نكل الكماليون باألكراد تنكيالً فظيعاً   
  .١٩٢٨استمر إىل سنة 

  :جوانب مهمة يف ثورة الشيخ سعيد رمحه اهللا تعاىل  

ـ حاول الشيخ سعيد إقناع بديع الزمان سعيد النورسي   
الكردي املشهور بأن يثور معه لكن بديع الزمان رفض ورأى أن خيدم 
اإلسالم على النحو الذي صنعه، ولكل منهما أجر اجتهاده إن شاء اهللا 

  .تعاىل

ـ ميكن أن يعد الشيخ سعيد أول شيخ يف القرن املاضي يقود   
ثورة وينجح يف إدارة أجزاء من بالده برهة من الزمن، وحركته جديرة 

ل كل من يريد معرفة احلركات الثورية على احلكام بسة من قبالدرا



 

 

 

١٦٨  

الظلمة والكفرة يف العصر احلديث وتأصيالا الشرعية وفقهها 
  .احلركي

ـ مل تكن ثورة الشيخ سعيد ألجل القومية الكردية كما   
أشاع مصطفى كمال وأنصاره، إمنا كانت لوجه اهللا تعاىل، وميكن أن 

لقوميتهم لكن هذا كان رد فعل متوقع يف ظل بعض أنصاره ثاروا ثأراً 
السياسة القومية الطورانية اهلوجاء اليت كانت تدير ا حكومة أنقرة 
البالد، لكن الشيخ سعيداً كانت منطلقاته إسالمية حمضة، ويدل على 

يف شبكة " االحتاد"هذا ما ذكره املال أبوبكر يف موقع جريدة 
  :املعلومات حيث قال ما ملخصه

بعض الناس أن الشيخ سعيداً قاد الثورة من أجل حقوق ظن   
الكرد القومية، وهو ما ادعته احلكومة الكمالية وأعلنته أثناء حماربة 
الشيخ، وهو نفس ما تدعيه بعض احلركات القومية الكردية إىل يومنا 

، "تعايل وترقية كردستان"ومجعية " آزادي"هذا إذ نسبوها إىل مجعية 



 

 ١٦٩  

  

عليه بعض املستشرقني يف كتابام التارخيية عن  وهو أيضاً ما ركز
  .الثورة

إال أن الوثائق اليت ظهرت يف السنني األخرية أثبتت إسالميتها 
  .وقيامها ألجل إعادة اخلالفة وتطبيق الشريعة اإلسالمية

وكانت احلكومة التركية تعد وثائق حركة الشيخ سعيد بريان 
  .ع عليهاوثائق سرية وحتظر االطال ١٩٧٧إىل سنة 

وقد ظهرت يف الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي 
دراسات ووثائق توضح حقيقة الثورة وأهدافها، وأن الشيخ أعلن 
الثورة باسم اهللا، واختذ هلا راية خضراء هي راية رسول اهللا صلى اهللا 

وكان  ،لتحيا اخلالفة ولتسقط اجلمهورية: عليه وسلم، ومحل شعاراً هلا
  .دم ااهدينيتلقب خبا

وقد نشرت وثيقة سرية لس األمن التركي تبني أن ثورة 
الشيخ سعيد إسالمية، ومما جاء يف وثائق حماكمات الشيخ سعيد أن 
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يشهد اهللا أن الثورة مل : القاضي عندما امه بأن دوافعه قومية قال له
وال بسبب تدخل  -القوميني-تكن من صنع السياسيني الكرد 

  .األجانب

  هل تريد أن تصبح خليفة؟: د سأله القاضيوق

إن وجود اخلليفة ضمانة أساسية لتطبيق قواعد الدين، : فقال
  .وإن املسألة مطلوبة شرعاً

هل كان إعالنكم للعصيان يعين أنكم وصلتم إىل : وسأله
  قناعة تامة بأن الشريعة غري مطبقة يف البلد؟

احلاكم يف  إن القرآن الكرمي يؤكد على اخلروج على: فأجابه
الظروف اليت أشرنا إليها أعاله، وتطبيق الشريعة يعين منع اهلَرج 

وحبمد اهللا كلنا مسلمون … القتل والزنا وشرب اخلمر إخل : واملرج
وال جيب التمييز بني الكرد والترك، وحسب اعتقادنا أن هذه األمور 

  .الكرمي حالياً متروكة، إننا انطلقنا من هذه القناعة وعلى أساس القرآن
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  هم الشيخ سعيد بأن األجانب ساعدوه أي اإلجنليز وات
والفرنسيني، وقد تبني أن اإلجنليز مل يساعدوه بل ساعدوا مصطفى 
كمال الذي قاتل الشيخ سعيداً مبدافع اإلجنليز، وتبني أن األتراك طلبوا 

قطارات  ٤من الفرنسيني احملتلني لسوريا آنذاك أن يسمحوا مبرور 
اسطنبول لنقل مخسة وعشرين -حلب-ى اخلط احلديدي بغداديومياً عل

  .ألف جندي تركي مع عتادهم إىل مناطق القتال

ـ كانت الثورة يف اجلملة غري ناضجة، ومل يسبقها إعداد   
كاف وال تربية جهادية واضحة لسائر األكراد، وقد ذكرت أن الشيخ 

املخطط له  سعيداً وجد نفسه يف مواجهة اجلنود األتراك قبل املوعد
  .بأربعني يوماً، كل هذه العوامل أدت إىل إجهاض مبكر للثورة

لكن يكفي الشيخ أنه ثار لوجه اهللا تعاىل، وترك تراثاً جهادياً 
 ،ناصعاً يستمد منه ااهدون إىل قيام الساعة معاين جليلة وقيماً عظيمة

ثار يف القرن املاضي أمام  -فيما أعلم-ويكفيه أنه أول شيخ 
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كومات الظاملة أو الكافرة وترك بذلك جتربة مهمة تستضيء ا احل
  .األجيال

كان الشيخ سعيد واعياً مبتطلبات زمانه، فامهاً لفقه الواقع،   
وهذا ما ميزه عن كثري من املشايخ الذين كانوا يف غفلة، وكان خملصاً 

وهذا ما ميزه عن بعض مشايخ السوء  -كما أحسبه إن شاء اهللا-
  .دينهم بدنيا غريهم الذي باعوا

وكان يفهم اإلسالم بشمول جامع بني النواحي الدينية 
والسياسية على وجه غري مسبوق إال من قلة قليلة من املشايخ الذين 
جاؤوا يف العصر احلديث وكان هلم حماوالت إصالحية، بينما كان 
كثري من املشايخ يف عمى عن هذا الشمول يف تناول القضايا اإلسالمية 

  .تعامل معهاوال

تلك كانت سرية الشيخ ااهد سعيد بريان الكردي، وأزعم   
أن سريته حباجة إىل دراسة شاملة وواسعة من قبل مؤرخي اإلسالم 
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عامة ومؤرخي الكرد خاصة فما هو موجود منها إمنا هو شذرات 
قليلة ال تويف حبق هذا ااهد العظيم الذي مل يصرب على إعالن الكفر 

  .واهللا املوفق ،حتويلها عن قبلتها اإلسالمية وماضيها ايديف تركيا و
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